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Ві зіт па чаў ся з су стрэ чы з ак ты-

вам воб лас ці — праз паў го да пас ля 

па пя рэд няй, ка лі Прэ зі дэнт пры зна-

чаў но ва га кі раў ні ка рэ гі ё на. Ужо та-

ды бы лі на ме ча ны асноў ныя кі рун кі 

раз віц ця Мін шчы ны на най блі жэй-

шыя га ды.

«Ка неш не, усё гэ та бу дзе 

ўдак лад няц ца з раз лі кам на пя-

ці год ку, — за ўва жыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Пра гра ма са цы яль-

на-эка на міч на га раз віц ця кра і ны 

бу дзе раз лі ча на ме на ві та на гэ-

ты тэр мін. Яна му сіць быць зра-

зу ме лая не толь кі ак ты ву, але і 

прос тыя лю дзі му сяць ра зу мець, 

што бу дзе. А кі раў ні кі прад пры ем-

стваў — уяў ляць, як мы бу дзем раз-

ві вац ца. Яшчэ ў са вец кія ча сы вярс-

та ла ся пра гра ма так са ма на пяць 

га доў раз віц ця, у ёй пра піс ва лі ся 

ін вес ты цыі і прад пры ем ствы».

Вель мі ха це ла ся б, каб акра мя 

тра ды цый ных прад пры ем стваў з'я-

ві лі ся но выя, ад зна чыў Прэ зі дэнт. 

Што да ты чыц ца Мін шчы ны, то тут 

ад ным та кім абы сці ся нель га, упэў-

не ны ён.

«Ду маю, два, а ка лі мож на тры, 

але гэ та па він на быць аб са лют на 

аб грун та ва на, для гэ та га па він ны 

быць гра шо выя срод кі», — лі чыць 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ён пры вёў у прык лад ра шэн не 

бу да ваць у Гро дзен скай воб лас ці 

но вы азот ны комп лекс. Па-пер шае, 

азот ныя ўгна ен ні па трэб ны са мой 

Бе ла ру сі ў боль шых аб' ёмах, па-дру-

гое, на іх ма ец ца ста лы по пыт на 

між на род ных рын ках.

Раз віц цё Мін шчы ны 
ў мно гім вы зна чае 
раз віц цё кра і ны

«Ста ліч ны рэ гі ён не прос та ас но-

ва. Па тэн цы ял, якім вы ва ло да е це, 

па сут нас ці, уяў ляе са бой змен ша-

ную ко пію эка но мі кі на шай кра і ны. 

У вас ёсць усё, прад стаў ле ны ўсе 

га лі ны, усе ві ды і ўсе фор мы гас-

па да ран ня і дзей нас ці, — ска заў кі-

раў нік дзяр жа вы. — Та му ў Мін скай 

воб лас ці я бы ваю час цей, чым у ін-

шых на шых рэ гі ё нах, і ка лі мне трэ-

ба раз гле дзець дзей насць ад ной з 

га лін на шай пра мыс ло вас ці на пры-

кла дзе кан крэт на га прад пры ем ства, 

аль бо ход па сяў ной ці ўбо рач най, я, 

як пра ві ла, еду на Мін шчы ну. Та кі 

лёс у ста ліч най воб лас ці — быць 

у цэнт ры ўва гі, быць най леп шай і 

пры кла дам для ін шых».

Яшчэ ад на асаб лі васць цэнт раль-

на га рэ гі ё на — ад сут насць знеш ніх 

ме жаў. Ра зам з тым, тут зна хо дзіц-

ца га лоў ны аэ ра порт — па вет ра ныя 

ва ро ты кра і ны.

«Та му ўсе на шы гос ці, хто пры-

ля тае да нас і по тым едзе ў лю бы 

пункт Бе ла ру сі, сваё зна ём ства з 

на шай зям лёй па чы нае ме на ві та з 

Мін шчы ны, — ска заў ён. — Пер шае 

ўра жан не пра кра і ну фар мі ру ец ца 

ме на ві та дзя ку ю чы ўба ча на му тут 

у воб лас ці. Гэ та яшчэ адзін фак тар 

асаб лі вай знач нас ці і асаб лі вай ад-

каз нас ці гэ та га рэ гі ё на».

«У бе ла ру саў 
сфар мі ра ва ны жа лез ны 
іму ні тэт спра вяд лі вас ці»

Сам Са лі горск і яго жы ха ры 

прай шлі за апош нія два дзе ся ці год-

дзі вя лі кі шлях.

«Бы ло ня прос та. Ста рэй шыя 

з вас па мя та юць, як на шы гар ня-

кі пеш шу па без да рож жы кро чы лі 

на ста лі цу, — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — Пом ні це? І каст ру ля-

мі ба ра ба ні лі, і та лер ка мі... Я та ды 

быў дэ пу та там Вяр хоў на га Са ве та 

і заў сё ды здзіў ляў ся, ду маў: а ча-

го не ха пае ў Са лі гор ску гар ня кам? 

А не ха па ла мно га га, як вы свет лі-

ла ся, ка лі я су тык нуў ся з гэ тым пы-

тан нем. Але мы ра бо ту, за ня тасць 

і за ро бак па ста ві лі ў асно ву асноў 

на шай па лі ты кі».

Аляк сандр Лу ка шэн ка рас ка заў 

пра сваё пер шае ра шэн не на па са дзе 

Прэ зі дэн та аб про да жы ка лій -

ных угна ен няў праз адзін ка нал і 

пра на ступ ныя, у пры ват нас ці, аб 

ім парт аза мя шчэн ні на прад пры-

ем стве.

«Для лю дзей сён ня ёсць усё, і 

для пра цы, і для ад па чын ку — інф-

ра струк ту ра раз ві тая, на ву чаль ныя 

ўста но вы, баль ні ца, спар тыў ныя аб'-

ек ты. Ка лі не ча га не дзе не ха пае... 

На ват у Са лі гор ску мы пач нём і пра-

доў жым бу да ваць не толь кі да ро гі, 

але і тыя аб' ек ты, у якіх мае па трэ бу 

го рад», — па абя цаў Прэ зі дэнт.

Ён на зваў «Бе ла русь ка лій» на-

цы я наль ным зда быт кам, го на рам і 

ад ным са стаў поў экс пар ту. Ус па мі-

на ю чы яго ад нос на ня даў нюю гіс то-

рыю, Аляк сандр Лу ка шэн ка спы ніў-

ся на тэ ме спроб яго куп лі.

«Мне ня ма не аб ход нас ці вам у 

гэ тай за ле тлу ма чыць маю па зі цыю 

па дзяр жаў най улас нас ці і па тых 

прад пры ем ствах, якія ў нас функ-

цы я ну юць. Усе на шы «аль тэр на-

тыў шчы кі» кры чаць: «Пе ра мен, 

пе ра мен!» На ту раль на, пе ра ме ны 

заў сё ды па трэб ныя. Але ні хто не 

ка жа, якія пе ра ме ны. За роб кі бу-

дуць вя ліз ныя — ні хто не ка жа 

за кошт ча го. Але я вам па ві нен 

ска заць шчы ра: я — дзяр жаў нік. 

Я не ад но шу ся да лю дзей, якія 

га то вы сён ня на ка вал кі па рэ заць 

і па дзя ліць. У бе ла ру саў сфар мі-

ра ва ны жа лез ны іму ні тэт спра-

вяд лі вас ці. Лю дзі хо чуць жыць 

спра вяд лі ва».

Інакш, па сло вах Прэ зі дэн та, ад-

бу дзец ца бя да. Ён за клі каў пом ніць 

пра тое, што лю дзей нель га пры ні-

жаць, па збаў ля ю чы над зеі.

«Нам ні чо га 
не трэ ба вы дум ляць. 
Нам трэ ба па глыб ляц ца»

«Мы ў Бе ла ру сі не ста лі ла маць 

тое, што бы ло. За хоў ва ю чы па-

тэн цы ял са вец кіх ча соў, мы пры-

рас та ем но вым, — ад зна чыў Прэ-

зі дэнт. — «Бе лАЗ» — го нар уся го 

са вец ка га ма шы на бу да ван ня. Мы 

яго за ха ва лі і зра бі лі зу сім ін шы «Бе л-

АЗ»... Шмат но ва га па бу да ва лі, усё

аб ста ля ван не за мя ні лі. Так са ма ха-

це лі «Бе лАЗ» пра даць. Што б мы 

ме лі на яго мес цы? Дзе га ран тыі, 

што за ха ва лі ся б тыя кам пе тэн цыі 

гэ та га прад пры ем ства, якія сён ня 

ма юц ца? Ка лі на шы кан струк та ры 

на пад ста ве ўся го во пы ту су свет на-

га, апош ніх да сяг нен няў, кан стру ю-

юць і вы раб ля юць на шы аў та ма бі лі. 

Дзе га ран тыя, што заўт ра мы не вы-

раб ля лі б там гай кі? А ўсе на ва цыі 

бы лі б там, у Япо ніі ці ЗША».

Бе ла русь тры мае ка ля 30 пра-

цэн таў рын ку кар' ер най тэх ні кі, 

пер шая ства ры ла аў та ма біль гру-

за пад' ём нас цю 450 тон, за раз ра зам 

з ра сі я на мі пра цуе над вы твор час цю 

бес пі лот ных са ма зва лаў.

«На Мін шчы не мы ар га ні за ва лі 

но вую се рый ную вы твор часць лег-

ка вых аў та ма бі ляў «Бел Джы», — 

пра цяг нуў спіс да сяг нен няў рэ гі ё на 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Бу дзем 

па шы раць лі ней ку гэ тых аў та ма бі-

ляў, па вы шаць ла ка лі за цыю, каб 

больш кам плек ту ю чых ра біць у Бе-

ла ру сі. Гэ та вя ліз ны шлейф, ні бы ў 

ка ме ты, ім парт аза мя шчэн ня. Нам 

ні чо га не трэ ба вы дум ляць. Нам 

трэ ба да лей раз ві ваць. Ка лі мы 

сён ня не ро бім там ку заў, мы мо жам 

ін вес та ваць і ра біць ку за вы».

Яшчэ адзін прык лад — за во ды 

па вы твор час ці пе лет, якія пра цу юць 

на ад хо дах драў ні ны.

«У нас яшчэ вя ліз ны пласт не-

асвое ных ідэй. І на ват не ідэй, а 

ўжо вя до мых у све це тэх на ло гій. 

У гэ тым кі рун ку нам трэ ба ру-

хац ца. Нам трэ ба па глыб ляц ца... 

У гэ тым на шы асноў ныя ін вес ты-

цыі, — лі чыць кі раў нік дзяр жа вы. — І 

са мае га лоў нае, мы ма ем лю дзей, 

кад ры, якія ра зу ме юць, мо гуць гэ та 

ра біць».

Трэ ба ста віц ца з вя лі кай на сця-

ро гай да пра па ноў пра даць бе ла-

рус кія прад пры ем ствы су свет ным 

кар па ра цы ям, мяр куе Прэ зі дэнт. 

Ёсць не бяс пе ка ў та кім вы пад ку 

па тра піць у за леж насць ад іх.

Ёсць у Бе ла ру сі, і ў пры ват нас ці 

на Мін шчы не, і цал кам но выя прад-

 пры ем ствы, у іх лі ку Аляк сандр 

Лу ка шэн ка на зваў за вод «Штад лер-

Мінск», дзе ро бяць са мыя су час ныя 

цяг ні кі і ва го ны для чы гун кі і мет ро, 

якія экс пар ту юц ца ў кра і ны СНД, Еў-

ро пы і Ла цін скай Аме ры кі.

Та кіх за меж ных ін вес та раў 

дзяр жа ва пад трым лі вае і мае ад 

іх ад да чу.

«Кры зіс — 
гэ та не толь кі бя да, 
але і час маг чы мас цяў»

Па ва ла вой пра дук цыі сель-

скай гас па дар кі Мін шчы на ўстой-

лі ва зай мае лі дзі ру ю чыя па зі цыі. 

За чвэрць ста год дзя вы твор часць 

сель гас пра дук цыі вы рас ла амаль 

утрая. Ура джай насць збож жа вых 

па вя лі чы ла ся з 22 да 34 цэнт не раў 

з гек та ра, буль бы — са 128 да 240, 

га род ні ны — са 139 да 280, рап су — 

з 5,8 да 18,5. Ура джай насць цук ро-

вых бу ра коў вы рас ла ўтрая.

«Атры ма ла раз віц цё і са цы-

яль ная сфе ра, — ад зна чыў Прэ зі-

дэнт. — У бя гу чай пя ці год цы ўве-

дзе ныя ў экс плу а та цыю 15 аб' ек таў 

аду ка цыі».

Сё ле та будуць пабудаваны яшчэ 

11 но вых дзі ця чых сад коў.

На Мін шчы не мно гае зроб ле-

на, але рас слаб ляц ца ні ў якім ра зе 

нель га, рэ зю ма ваў бе ла рус кі лі дар.

«Сён ня час па тра буе імк лі ва га 

ру ху на пе рад з дак лад ным ра зу мен-

нем мэт і перс пек тыў ста ліч на га рэ-

гі ё на. Гэ та не дзя жур ная фра за, — 

ак цэн та ваў ува гу Прэ зі дэнт. — Кры-

зіс — гэ та не толь кі бя да, але і час 

маг чы мас цяў. Мы па він ны вось гэ ты 

час скла да ны вы ка рыс таць так, каб 

«ус ко чыць» не ку ды ў но выя рын кі, 

якія ад кры лі ся, і за ча піц ца там. Не 

за чэ пім ся — бу дзе вель мі цяж ка».

Ча го б нам ні каш та ва ла, трэ ба 

імк нуц ца на пе рад, за па тра ба ваў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Трэ ба іс ці ў рэ гі ё ны»
Да ступ насць інф ра струк ту ры, 

па слуг, са цы яль ных стан дар таў на 

вёс цы — усё гэ та па він на быць за-

бяс пе ча на ў поў ным аб' ёме, за па-

тра ба ваў Прэ зі дэнт.

«Трэ ба ак тыў на раз ві ваць 

пры ста ліч ныя ра ё ны і га ра ды — 

спа да рож ні кі Мін ска, — упэў не ны 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Трэ ба іс-

ці ў рэ гі ё ны. Не аб ход на там ства-

раць ра бо чыя мес цы і, як ра ней 

ка за лі, раў на мер на раз мяр коў-

ваць вы твор чыя сі лы. Гэ та вель мі 

важ на».

Да гэ тай па лі ты кі ад но сіц ца і 

рэа лі за цыя кан цэп цыі пра мыс ло-

ва га по ясу Мін скай воб лас ці: тэ ры-

то рый Ба ры саў ска га, Ма ла дзе чан-

ска га, Пу ха віц ка га, Стаўб цоў ска га 

ра ё наў.

«Гэ та пра віль ныя ары ен ці ры, — 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка. — У тым лі ку пад рых тоў ка пля-

цо вак пад вы со ка тэх на ла гіч ную 

вы твор часць у Ру дзен ску і Стоўб-

цах. З'я ві лі ся но выя аў та ма біль ныя 

ма гіст ра лі. На стаў час за няц ца між-

ра ён ны мі да ро га мі, іх так са ма трэ ба 

пры вес ці ў па ра дак».

Ка лі цэ ны на ка лій ныя ўгна ен ні 

па ды муц ца, гро шы дзяр жа вы ад ды-

ві дэн даў бу дуць укла дзе ныя ў да ро-

гі, па абя цаў Прэ зі дэнт.

У Мін скай воб лас ці ёсць рэ зер-

вы ў раз віц ці прад пры маль ніц тва, 

ліч ба ві за цыі эка но мі кі, і Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што рэ гі ён тут 

зной дзе сваё мес ца і бу дзе пры рас-

таць.

«Я ха чу,
каб кож ны бе ла рус 
меў гэ ты ка ва лак зям лі»

На су стрэ чы з ак ты вам Мін шчы-

ны Прэ зі дэнт зноў ак цэн та ваў ува гу 

на сва ім ра шэн ні пра ад наў лен не 

ху та роў і не перс пек тыў ных вё сак. 

Вяс на 2020 го да да зво лі ла ўпэў ніц-

ца: тыя, ка му бы ло ку ды вы вез ці з 

га ра доў, асаб лі ва буй ных, пад час 

эпі дэ міі но ва га ка ра на ві ру са сва іх 

ста лых баць коў і ма лых дзя цей, ака-

за лі ся ў боль шай бяс пе цы.

«Та му я ха чу, каб у на ступ най 

пя ці год цы мы вы зна чы лі тыя ка-

вал кі зям лі, якія ў нас ма юц ца ў 

вёс ках, аг ра га рад ках, не за бу да-

ва ныя, там, дзе ёсць не перс пек-

тыў ныя пло шчы... Не дзе па між 

ле сам і вё сач кай 50 со так, гек тар, 

два-тры, дзе ру кі ў ка а пе ра ты ваў, 

ка лек ты ваў, кал га саў-саў га саў не 

да хо дзяць да гэ тых па лёў — трэ ба 

іх ад даць лю дзям», — упэў не ны бе-

ла рус кі лі дар.

Гэ ту па лі ты ку трэ ба пра ду маць. 

Кі раў нік дзяр жа вы пра па нуе ўка-

ра ніць во пыт яго род на га па сёл ка 

Ко пысь на Ві цеб шчы не, дзе ся дзі бы 

без гас па да роў бы лі ага ро джа ныя і 

вы стаў ле ныя на про даж.

«Лю дзі ста лі імк нуц ца да 

зям лі, — ад зна чыў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — І гэ та пра віль на. Я ха-

чу, каб кож ны бе ла рус меў гэ ты ка-

ва лак зям лі».

Яшчэ адзін ма тыў — пад штурх-

нуць бе ла ру саў вы ка рыс таць вель мі 

доб рае ўкла дан не гро шай. Прэ зі-

дэнт у гэ тым не су мня ва ец ца і мае 

на тое пад ста вы.

«У вас, ка лі вы не хо ча це на гэ-

тым ка вал ку зям лі жыць, заў сё ды 

ку пяць яго. Ужо гэ та ад бы ва ец ца. 

Ча му ў нас да ра гія ква тэ ры ў Мін-

ску? Ні хто не за дум ваў ся... Маск ві-

чы кі ну лі ся ў Бе ла русь. Яны гро шы 

не лі чаць, ка лі куп ля юць у Мін ску і 

ін шых га ра дах ква тэ ры», — рас ка-

заў кі раў нік дзяр жа вы.

Тое ж ад бы ва ец ца, па яго сло вах, 

і з зя мель ны мі ўчаст ка мі.

«Яны ўжо зра зу ме лі, што Бе ла-

русь — гэ та спа кой ная, ці хая кра-

і на, ці хая га вань, дзе мож на жыць 

не толь кі ім, але і іх дзе цям. Я ха чу, 

каб па чу лі мя не чар го вы раз і не дзе 

ад зна чы лі са бе: ка лі ў вас ёсць хоць 

са мая ма лень кая маг чы масць атры-

маць гэ ты ка ва лак зям лі... Ра зу мею, 

што не ва ўсіх ёсць улас ныя гра шо-

выя срод кі на за па ша ныя, каб па бу-

да ваць там дом, — па бу ду е це з ча-

сам. Га лоў нае, што ў вас бу дзе ка ва-

лак зям лі, ага ро джа ны пло там, ку ды 

вы на вы хад ныя мо жа це пры ехаць і 

пры вез ці ту ды дзя цей», — вы ка заў 

па жа дан не бе ла рус кі лі дар.

Са мае скла да нае — 
жыць у эпо ху пе ра мен

Пас ля су стрэ чы з ак ты вам 

Аляк сандр Лу ка шэн ка па бы ваў на 

су мес ным ТАА «Беларусь ка лій-

Мі гаа», дзе азна ё міў ся з вы ні ка мі 

дзей нас ці. А за тым па гу та рыў з ка-

лек ты вам ААТ «Бе ла русь ка лій».

«Са мае скла да нае, ка лі лю дзі жы-

вуць у эпо ху рэ фор маў і пе ра мен. 

Пе ра ме ны бу дуць аба вяз ко ва. І пе-
ра ме ны па він ны па чы нац ца цы ві-
лі за ва на і іс ці цы ві лі за ва на, па чы-
на ю чы ад Кан сты ту цыі, — ска заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, звяр та ю чы ся 

да ка лек ты ву. — Кан сты ту цыя — 

Асноў ны За кон. Мы за два га ды зро-

бім не каль кі ва ры ян таў і вы не сем іх 

на аб мер ка ван не. Лю дзі прос та ба-

яц ца ўно сіць больш ра шу чыя зме ны 

ў Кан сты ту цыю. Мы мно гае зро бім у 

пла не пе ра да чы паў на моц тваў уніз, 

па чы на ю чы ад стар шынь рай вы кан-

ка маў, гу бер на та раў».

Яны, як лі чыць кі раў нік дзяр жа-

вы, у рэш це рэшт па він ны больш 

шы ро ка зай мац ца ты мі ці ін шы мі 

пы тан ня мі, бо яны тут жы вуць. Што 

да ты чыц ца пе ра раз мер ка ван ня паў-

на моц тваў — Прэ зі дэнт, пар ла мент, 

урад — усё гэ та па він на быць пра пі-

са на ў Кан сты ту цыі.

«Кан сты ту цыя бу дзе пры мац ца 

на рэ фе рэн ду ме, па він ны дак лад на 

вы зна чыць, якім шля хам іс ці. Ці мы 

пой дзем шля хам, які пра па ноў ва юць 

сён ня мае аль тэр на тыў шчы кі: пры ва-

ты за цыю, рэ фор мы і гэ так да лей? — 

вы ка заў ся Прэ зі дэнт. — Гэ та не са 

мной, я не пай ду на злом са цы яль-

на га ўкла ду на шай кра і ны».

У прык лад ён пры вёў «Бе ла-

русь ка лій», дзе ня ма не аб ход нас-

ці ў пры ва ты за цыі: прад пры ем ства 

пра цуе эфек тыў на, так як трэ ба для 

кра і ны.

«Я ба ю ся стра ты ра бо чых мес-

цаў, доб ра, што не пай шлі на гла-

баль ную пры ва ты за цыю, ка лі пры-

хо дзіў ін вес тар, то яму не трэ ба 

20 ты сяч пра цу ю чых. Та му мне та-

кая пры ва ты за цыя не  па трэб на», — 

лі чыць бе ла рус кі лі дар.

«Га лоў нае — 
на мі не па він ны кі ра ваць 
з-за мя жы»

Раз дзя ліць наш на род ужо не 

атры ма ец ца, ад ка заў Прэ зі дэнт на 

пы тан не прад стаў ні ка пра цоў на га 

ка лек ты ву «Бел аруська лій-Мі гаа» 

пра вы бар чую кам па нію ў Бе ла ру сі. 

«Мы ўжо 25 га доў па спра ба ва лі, 

што та кое ў сва ёй дзяр жа ве свой ка-

ва лак зям лі, мы з га ла вой дру жым, 

ра зу ме ем, што гэ ты ка ва лак зям-

лі на ле жыць не столь кі нам, коль кі 

на шым дзе цям. І як бы тут дрэн на 

або доб ра ні бы ло, на пэў на, мы ўсе 

згод ныя, што ён па ві нен за стац ца 

на шым дзе цям», — ска заў ён.

Аляк сандр Лу ка шэн ка на пом ніў, 

як цяж ка бы ло ў па чат ку гэ та га шля-

ху: «Не ха чу вяр тан ня да тых ча соў, 

не ха чу, каб вы ту ды вяр та лі ся. Як 

бы тут не ка то рыя аль тэр на тыў ныя ні 

пра па ноў ва лі, што трэ ба вяр нуц ца 

ў 1994 год і тую Кан сты ту цыю вяр-

нуць. Ве да е це, ка лі не ка му хо чац ца 

вяр нуць, ня хай вер нуць, толь кі не 

трэ ба ка заць пра рэ фор му і рух на-

пе рад, ка лі вя дзеш на род на зад».

Га лоў нае — Кан сты ту цыя, усё 

па він на быць пра пі са на ў ёй, каб не 

ад бы ла ся рэ ва лю цыя.

«Лі міт рэ ва лю цый вы чар па-
ны, — паў та рыў Прэ зі дэнт. — Ды ў 
нас і рэ ва лю цы я не раў ня ма...»

Ёсць тыя, хто жа да юць раз бу -

рыць кра і ну, лі чыць Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, але зра біць гэ та ім ні хто 

не да зво ліць. «Я ве даю, што вы 

заў сё ды валь на дум ца мі бы лі, та му 

не пры ехаў пра сіць, каб вы не ка га 

пад трым лі ва лі, у тым лі ку дзе ю ча га 

Прэ зі дэн та. Гэ та ва ша спра ва. Як 

хо ча це, так і ра бі це, але па мя тай це, 

га лоў нае — на мі не па він ны кі ра-

ваць з-за мя жы. Мы па він ны жыць 

улас ным ро зу мам».

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

г. Са лі горск.

«ЧАС ПА ТРА БУЕ ХУТ КА ГА РУ ХУ НА ПЕ РАД»
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