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«Су ма ваць не да дзім»
Як звы чай на пры ня та, афі цый-

ны ві зіт лі да ра за меж най кра і ны 

па чаў ся раз мо вай у вуз кім скла-

дзе. Аляк сандр Лу ка шэн ка на га-

даў: су стрэ ча ад бы ва ец ца пад час 

знач най па дзеі — ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў, якія пры цяг ну лі ў Мінск 

ты ся чы за меж ных гас цей. Прэ-

зі дэнт ак цэн та ваў ува гу: «Яны 

ў боль шас ці сва ёй ад кры ва юць 

Бе ла русь для ся бе, здзіў ля юц ца, 

што ў іх бы лі ін шыя ўяў лен ні».

Пад час ві зі ту Эма ма лі Рах-

мо на ба кі пад ка рэк ту юць да-

рож ную кар ту ад но сін у пла не 

ін тэн сі фі ка цыі, аб мяр ку юць су-

пра цоў ніц тва Бе ла ру сі і Та джы-

кі ста на з трэ ці мі кра і на мі, асаб-

лі ва з Аф га ні ста нам. Асаб лі вая 

ўва га — аграр ным пра ек там.

«Гэ та не прос та знак — за-

клад ка двух са доў у Брэсц кай і 

Го мель скай аб лас цях. Гэ та спро-

ба нам знай сці но выя куль ту ры 

для вы твор час ці та ва раў сель ска-

 гас па дар ча га на зна чэн ня ў

Бе ла ру сі, тых, якія мы ра ней не 

ства ра лі. Ана ла гіч ным шля хам 

мы спра бу ем су пра цоў ні чаць 

з Уз бе кі ста нам. Там бах ча выя 

куль ту ры. Іх спе цы я ліс ты, так са-

ма як і ва шы, пры яз джа лі сю ды. 

Сёе-тое мы ўжо вы са дзі лі. Сё-

ле та атры ма лі вель мі вы со кую 

ацэн ку спе цы я ліс таў з Уз бе кі-

ста на. А та джык скія спе цы я ліс ты 

даў но тут пра цу юць ра зам з на мі 

і пра соў ва юць гэ ты кі ру нак», — 

рас ка заў кі раў нік кра і ны.

Та кое су пра цоў ніц тва да па-

ма гае аг ра ры ям здзейс ніць за-

да чу, па стаў ле ную Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам, па вы ха дзе на но-

выя ві ды пра дук цыі, якія ра ней 

не вы рошч ва лі ся ў Бе ла ру сі, але 

з-за змя нен ня клі ма ту ак ту аль-

ныя і для нас.

У на ступ ныя дні пе ра гаворы 

зме няць двух ба ко вы фар мат — 

да іх да лу чыц ца прэ зі дэнт Ра сіі 

Ула дзі мір Пу цін. У рас шы ра ным 

скла дзе кі раў ні кі кра ін аб мяр ку-

юць пы тан ні з па рад ку дня СНД, 

АДКБ. А ўве ча ры ў ня дзе лю лі-

да ры трох кра ін на ве да юць цы-

ры мо нію за крыц ця Еў ра пей скіх 

гуль няў.

Сім ва лы сяб роў ства
Што га до выя су стрэ чы лі да-

раў, як ад зна чыў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка на пе ра гаворах у па-

шы ра ным скла дзе, ста но вяц ца 

доб рай тра ды цы яй.

«Сён ня пад час су стрэ чы з 

Эма ма лі Ша ры па ві чам мы яшчэ 

раз пе ра ка на лі ся ў па да бен стве 

па ды хо даў да ацэн кі гла баль най 

і рэ гі я наль най сі ту а цыі. Мінск і 

Ду шан бэ тра ды цый на аказ-

ва юць адзін ад на му ўза ем ную 

пад трым ку на між на род ных пля-

цоў ках. Я пе ра ка на ны, так бу дзе 

і на да лей», — ска заў бе ла рус кі 

Прэ зі дэнт.

Вы ні кам ві зі ту ста ла пад пі-

сан не Да га во ра аб стра тэ гіч ным 

парт нёр стве. Па сло вах Аляк-

санд ра Лу ка шэн кі, да ку мент з'яў-

ля ец ца за ка на мер ным вы ні кам 

вы бу доў ван ня дру жа люб ных і па-

са праўд на му кан струк тыў ных ад-

но сін, а яго ўва саб лен не ў жыц цё 

на дасць ды на мі ку да лей шай ра-

бо це па ўсіх кі рун ках.

«Па між на шы мі кра і на мі ня ма 

за кры тых тэм для су пра цоў ніц т-

ва, з Прэ зі дэн там у нас поў нае 

па ра зу мен не. Ка лі мы да мо ві лі-

ся, усё вы кон ва ец ца ў тэр мін», — 

ад зна чыў лі дар на шай кра і ны.

Па ста віць 
су пра цоў ніц тва 
на рэй кі

«Бе ла русь на стро е на на сіс-

тэм ную і доў га тэр мі но вую ра бо-

ту ў эка на міч най сфе ры. Та ва ра-

аба рот пад 40 міль ё наў до ла раў, 

які да сяг ну ты па вы ні ках мі ну ла-

га го да, аб са лют на не ад па вя дае 

на ша му ўза ем на му па тэн цы я лу. 

Пра гэ та мы, да рэ чы, з Эма ма-

лі Шары па ві чам толь кі што раз -

маў ля лі. Спа дзяём ся, што тэн-

дэн цыя па дзен ня аб' ёмаў ганд лю 

но сіць ча со вы ха рак тар. І трэ ба

не прос та спа дзя вац ца, яе трэба 

вы пра віць, а яе чле ны дэ ле га цый, 

якія пры сут ні ча юць тут, аба вя за-

ны вы пра віць», — пад крэс лі вае 

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі.

Ас но ва для су пра цоў ніц тва 

ў га лі не пра мыс ло вай ка а пе ра-

цыі — па да бен ства по гля даў на 

раз віц цё рэ аль на га сек та ра эка-

но мі кі. Ужо дру гі год пра цуе су-

мес ная збо рач ная вы твор часць у 

го ра дзе Гі са ры. Кра і ны га то выя 

да па шы рэн ня на менк ла ту ры 

вы пус ка е май тэх ні кі, адап та ва-

най пад па трэ бы аграр най га лі-

ны Та джы кі ста на. Са дзей ні чаць 

гэ та му бу дзе і вы зва лен не та кой 

пра дук цыі ад па да тку на да баў-

ле ную вар тасць.

Жы ха ры Ду шан бэ ўжо аца ні лі 

бе ла рус кія тра лей бу сы. Да лей-

шая перс пек ты ва — па стаў ка 

гру за вых аў та ма бі ляў, да рож на-

бу даў ні чай, па са жыр скай тэх ні кі, 

аб наў лен не пар ку чы гу нач ных 

ва го наў, ад па вед ных та джык-

скім клі ма тыч ным і экс плу а та-

цый ным умо вам.

«У ця пе раш ні час кры зіс ныя 

з'я вы ў све це ўно сяць ка рэк ты вы 

ў раз віц цё эка на міч ных ад но сін. 

Та му важ на шу каць но выя фор-

мы і ме та ды ра бо ты, у тым лі ку 

з улі кам на яў ных у Бе ла ру сі ін-

стру мен таў пад трым кі экс пар ту. 

Па ра лель на з пра ек та мі ў ма шы-

на бу да ван ні не аб ход на па шы-

раць дыя лог у сфе ры сель скай 

гас па дар кі, уклю ча ю чы аграр-

ную аду ка цыю. Пра ца ваць над 

па ве лі чэн нем уза ем ных за ку пак 

пра дук таў хар ча ван ня і пра дук-

цыі лёг кай пра мыс ло вас ці, раз-

ві ваць су пра цоў ніц тва ў га лі не 

пле мян ной жы вё ла га доў лі», — 

пра па ноў вае кі рун кі Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

Па ча ла ра бо ту ў Ду шан бэ су-

мес ная кам па нія па вы твор час ці 

ма лоч ных пра дук таў. Бе ла рус кі 

во пыт, тэх на ло гіі і сы ра ві на да зва-

ля юць ства рыць уні каль ныя для 

Та джы кі ста на прад пры ем ствы. 

Яны не толь кі бу дуць вы пус каць 

эка ла гіч ную і якас ную пра дук-

цыю, але і ад кры юць маг чы мас ці 

для на рошч ван ня экс пар ту ў Кі-

тай, Аф га ні стан, ін шыя кра і ны.

На род ная 
дып ла ма тыя

Ды на міч на раз ві ва юц ца ад-

но сі ны ў гу ма ні тар най сфе ры. 

У ця пе раш ні час у бе ла рус кіх 

ВНУ ву чыц ца больш за пяць сот 

та джык скіх гра ма дзян. Дзя ку-

ю чы ства рэн ню пя ці су мес ных 

фа куль тэ таў сён ня мож на атры-

маць якас ную і су час ную бе ла-

рус кую аду ка цыю на та джык-

скай зям лі. Га то вы бе ла ру сы 

так са ма аб мень вац ца во пы там 

пра фе сій на-тэх ніч най пад рых-

тоў кі кад раў і ства рэн ня сет кі не-

аб ход ных цэнт раў, ака заць кан-

суль та цый ныя па слу гі ў сфе ры 

раз віц ця аду ка цый ных пра грам. 

Ча ка юць та джык скіх май строў 

куль ту ры і мас тац тва ў Бе ла ру сі 

ў рам ках дзён куль ту ры.

На дум ку Аляк санд ра 

Лу ка шэн кі, пад пі са ныя па вы ні ках 

су стрэ чы двух ба ко выя да га во-

ры і пра гра мы на да дуць ім пульс 

для ак ты ві за цыі між ве да мас на га, 

рэ гі я наль на га і дзе ла во га су пра-

цоў ніц тва і ад кры юць маг чы мас ці 

па шы рыць уза е ма дзе ян не ў га лі-

не ін фар ма цыі, іна ва цый, спор ту, 

ту рыз му і па ін шых кі рун ках.

Акра мя Да га во ра аб стра тэ-

гіч ным парт нёр стве, пад пі са на 

больш за дзя ся так да ку мен таў.

«Вы хад у кос мас»
Пад час за явы для прэ сы 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-

чыў, што Та джы кі стан за рэ ка-

мен да ваў ся бе як вер ны ся бар 

і важ ны парт нёр Бе ла ру сі. Гэ та 

ста ла маг чы ма ў тым лі ку дзя ку-

ю чы тра ды цый на вы со кай сту-

пе ні да ве ру ў дыя ло гу на ўсіх 

уз роў нях.

Рас ка заў Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пра змест пад пі са на га Да га во-

ра аб стра тэ гіч ным парт нёр стве 

па між на шы мі кра і на мі: «Гэ та 

«вы хад у кос мас», ка лі хо ча це, у 

ад но сі нах па між дзвю ма дзяр жа-

ва мі. У ім мы за ма ца ва лі якас на 

но вы ста тус двух ба ко вых ад но-

сін. І па цвер дзі лі на мер ак тыў на 

раз ві ваць іх ва ўсіх аб лас цях, якія 

ўяў ля юць уза ем ную ці ка васць. 

Гэ та — за ка на мер ны вы нік вя лі-

ка га шля ху, які прай шлі Бе ла русь 

і Та джы кі стан у вы бу доў ван ні 

між дзяр жаў ных су вя зяў».

У сваю чар гу прэ зі дэнт Та-

джы кі ста на Эма ма лі Рах мон 

па він ша ваў кра і ну з вы дат ным 

пра вя дзен нем спа бор ніц тваў 

Еў ра пей скіх гуль няў і звяр нуў 

ува гу на важ насць па шы рэн ня 

рэ гі я наль ных су вя зяў.

Эма ма лі Рах мон рас ка заў, 

што аб мер ка ваў з Аляк санд рам 

Лу ка шэн кам праб ле му за бес пя-

чэн ня бяс пе кі: «Мы па цвер дзі лі 

ўза ем ную ці ка васць пра цяг ван-

ня ўза е ма дзе ян ня кам пе тэнт ных 

ор га наў ба коў у ба раць бе з гла-

баль ны мі па гро за мі і вы клі ка-

мі, тэ ра рыз мам, эк стрэ міз мам 

і транс на цы я наль най ар га ні за-

ва най зла чын нас цю, уклю ча ю чы 

нар кат ра фік. Мы аб мер ка ва лі 

аф ган скую праб ле ма ты ку, па 

якой на шы кра і ны зы хо дзяць з 

агуль ных па зі цый. Мы вы ка за лі-

ся за да лей шыя су мес ныя на ма-

ган ні па са дзей ні чан ні ад наў лен-

ню мі ру і ста біль нас ці ў Аф га ні-

ста не ва ўсіх фар ма тах».

Кра і ны бу дуць уз мац няць уза е -

ма дзе ян не ў рам ках і між на род-

 ных ар га ні за цый — ААН, СНД, 

АДКБ, ШАС.

Ма рыя ДА ДА ЛКА.

КА ЛІ КВІТ НЕ ЮЦЬ 
СА ДЫ СЯБ РОЎ СТВА

Пар ла менц кі дзён нікПар ла менц кі дзён нік

АМ НІС ТЫЯ — БУДЗЕ
Ад па вед ны за ко на пра ект у су вя зі 

з 75-год дзем вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў пры-

ня лі ў двух чы тан нях дэ пу та ты Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду 

шос та га склі кан ня на чар го вым па ся-

джэн ні шос тай се сіі.

«Ад роз нен не ад ам ніс тыі 2015 го да ў 

тым, што мы ўклю чы лі сю ды ар ты кул 328 

Кры мі наль на га ко дэк са — пер шую, дру гую 

і трэ цюю част кі. Тэр мін ска ра ча ец ца на год, 

не паў на лет нім бу дзе зні жа ны на два. Пад 

ам ніс тыю трап ля юць тыя, хто цал кам па крыў 

стра ту ад зла чын ства і ста ноў ча ха рак та ры-

зу ец ца па мес цы ад бы ван ня па ка ран ня», — 

рас тлу ма чыў член Па ста ян най ка мі сіі 

Па ла ты прад стаў ні коў па на цы я наль най 

бяс пе цы Ва сіль ЧЭ КАН.

Мі ністр унут ра ных спраў Юрый 
КА РА ЕЎ, які прад стаў ляў за ко на пра ект, 
па ве да міў, што з па праў чых уста ноў за-
кры та га ты пу мяр ку ец ца вы зва ліць ка ля 
шас ці ты сяч ча ла век.

Ён ад зна чыў, што тых, хто здзейс ніў ка-
руп цый нае зла чын ства, ам ніс тыя не за кра-
не. Вы зва лен не ад па ка ран ня ўвой дзе ў сі лу 
пас ля афі цый на га апуб лі ка ван ня За ко на і 

пра цяг нец ца дзе вяць ме ся цаў, а не шэсць, 

як мі ну лая ам ніс тыя.

ПА ЧЫМ ГАЗ?
Да 2025 го да кошт га зу ў Бе ла ру сі 

і Сма лен скай воб лас ці па вінен ад роз-

ні вац ца на 5 %. Пра гэ та па ве да міў на-

мес нік прэм' ер-мі ніст ра Ігар ЛЯ ШЭН-

КА на су мес ным па ся джэн ні Па ла ты 

прад стаў ні коў і Са ве та Рэс пуб лі кі 

На цы я наль на га схо ду, пад час яко га 

чле ны ўра да тра ды цый на ад ка за лі на 

пы тан ні дэ пу та таў і се на та раў.

«Бе ла рус кі бок пра па на ваў Ра сіі сцэ на-

рый па част цы на ша га ба чан ня фар мі ра ван-

ня ца ны га зу. Да 2025 пра ду гле джа на пя ці-

пра цэнт ная роз ні ца кош ту га за да ўзроў ню 

най блі жэй шай да нас Сма лен скай воб лас ці 

Ра сіі. Мяр ку ец ца раў на мер нае па сту по вае 

зблі жэн не ца ны га зу. Гэ та пра па но ва за раз 

раз гля да ец ца», — ад зна чыў ві цэ-прэм' ер.

У сва ім дак ла дзе пар ла мен ту Ігар Ля-

шэн ка ад зна чыў, што ў су вя зі з увя дзен нем 

атам най элект ра стан цыі ад бы ва юц ца па-

этап ная рэ кан струк цыя, ма дэр ні за цыя лі-

ній элект ра пе ра да чы. На мес ні к стар шы ні 

Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў ні коў 

па бюд жэ це і фі нан сах Люд мі ла НІ ЖЭ ВІЧ 

задала пы тан не: «Ці га то выя на шы сет кі 

за бяс пе чыць па да чу не аб ход най ма гут нас-

ці, асаб лі ва ў сель скай мяс цо вас ці? Якія 

перс пек ты вы га за за бес пя чэн ня, як зме няц-

ца цэ ны, ці ёсць ней кія льгот ныя пра гра мы 

па пад трым цы на сель ніц тва для пе ра во ду 

ацяп лен ня на элект рыч насць?»

Віцэ-прэм'ер па ве да міў, што на се ле ныя 

пунк ты і да мы, да якіх пад ве дзе ны газ, ні-

я кіх іль гот не атрым лі ва юць. У но вай за-

бу до ве ства рэн не элект ра энер ге тыч най 

інф ра струк ту ры ўжо ўклю ча на ў кошт бу-

даў ніц тва. Што да інф ра струк ту ры на вёс-

цы, Мі ніс тэр ства фі нан саў і Мі ніс тэр ства 

энер ге ты кі пра цяг ва юць дыя лог.

Пра цяг нуў «цёп лую» тэ му на мес нік стар-

шы ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад стаў-

ні коў па між на род ных спра вах Дзміт рый 

ШАЎ ЦОЎ, удак лад ніў шы, ці мо гуць са до выя 

та ва рыст вы ка рыс тац ца льгот ным «трох ка-

пе еч ным» та ры фам для апла ты ацяп лен ня 

элект ра энер гі яй. Мі ністр энер ге ты кі Вік тар 

КА РАН КЕ ВІЧ рас тлу ма чыў, што пер ша чар-

го вая за да ча па сты му ля ван ні вы ка ры стан ня 

элект рыч най энер гіі ста іць ме на ві та па жыл-

лё вым фон дзе. Пы тан не ад нос на са до вых 

та ва рыст ваў за раз аб мяр коў ва ец ца асоб на, 

кан чат ко выя ра шэн ні мо гуць быць уне се ны 

на раз гляд да кан ца го да.

Стар шы ню Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў па на цы я наль най бяс пе цы 

Ва ле рыя ГАЙ ДУ КЕ ВІ ЧА хва ля ваў да лей-

шы лёс ня якас най наф ты.

«Ма зыр скі НПЗ, які не меў аль тэр на тыў-

най кры ні цы, быў вы му ша ны бе раг чы аб ста-

ля ван не і пра ца ваць на зні жа ных на груз ках. 

Са строю вый шла аб ста ля ван не на двац цаць 

міль ё наў до ла раў. У жніў ні пра ду гле джа ны 

пла на вы ка пі таль ны ра монт прад пры ем ства,

су мы бу дуць прад' яў ле ны да кам пен са цыі», — 

па ве да міў Ігар Ля шэн ка.

Па сло вах ві цэ-прэм' е ра, ба лан са ва ў 

тру ба пра вод зе зна хо дзі ла ся 1200 ты сяч тон 

наф ты, па ме ры па да чы па ад ной з труб 

чыс тай вад ка сці за бру джа ная «вы ціс ка ла-

ся» па ін шай у Ра сію.

Вар ва ра МА РО ЗА ВА.

На пя рэ дад ні Дня эка на міс та прад стаў-

ні коў БДЭУ за пра сі лі на ве даць Па лац 

Не за леж нас ці — так вы ра шы лі за ах во-

ціць най леп шых з най леп шых у гэ тай 

пра фе сіі. Спе цы я ліс там эка на міч най 

на ву кі па ка за лі тыя са мыя за лы, дзе 

пра хо дзі лі су стрэ чы Аляк санд ра Лу-

ка шэн кі з кі раў ні ка мі дзяр жаў, буй ныя 

між на род ныя ме ра пры ем ствы; пад ра-

бяз на рас ка за лі ім пра тво ры мас тац т-

ва, якія бы лі па до ра ны бе ла рус ка му

лі да ру. Уво гу ле, да пус ці лі да свя тая 

свя тых — дык якія ўра жан ні скла лі ся 

ва ўдзель ні каў эк скур сіі?

Як рас ка заў жур на ліс там рэк тар БДЭУ 

Вя ча слаў ШУ ЦІ ЛІН, прад стаў ні кам яго ўні-

вер сі тэ та ака за ны вя лі кі го нар — тра піць у 

Па лац Не за леж нас ці. «На свае во чы ўба-

чыць усе экс па на ты, што тут прад стаў ле ны,  

да кра нуц ца да іх, а так са ма да па лі тыч на га 

жыц ця кра і ны, — ска заў ён. — Усе зна хо-

дзяц ца пад ве лі зар ным ура жан нем, эмо цыі 

за шкаль ва юць — і іх скла да на пе ра даць 

сло ва мі».

Рэк тар звяр нуў ува гу, што па лі ты ку не-

маг чы ма ад дзя ліць ад эка но мі кі, та му для 

па спя хо ва га іс на ван ня кра і ны не аб ход на па-

шы раць ко ла ганд лё вых парт нё раў па ўсім 

све це. Ад нак пры гэ тым нель га за бы ваць 

пра ўлас ную ба зу — а гэ та вы твор часць та-

ва раў і па слуг.

Ён да даў, што ме на ві та ў за лах Па ла ца 

ад бы ва юц ца су стрэ чы і на ра ды, якія не па-

срэд на ўплы ва юць на жыц цё кра і ны (вя до-

ма, гэ та і эка но мі ка так са ма).

«Хо чац ца па він ша ваць з гэ тым свя там 

усіх, хто мае да чы нен не да эка на міч най 

на ву кі і прак ты кі. У пер шую чар гу хо чац ца 

па він ша ваць пра фе сі я на лаў сва ёй спра вы, 

па жа даць зда роўя, пос пе хаў, здзяйс нен няў 

на ка рысць на шай род най кра і ны», — ад зна-

чыў Вя ча слаў Шу ці лін.

Да рэ чы, ён асаб лі ва па дзя ка ваў Ула дзі-

мі ру Шы ма ву, бы ло му рэк та ру БДЭУ, па 

іні цы я ты ве яко га гэ та свя та і ад бы ло ся ў 

Бе ла ру сі.

Дэ кан фа куль тэ та між на род ных біз-

нес-ка му ні ка цый Мі ха іл МІШ КЕ ВІЧ звяр-

нуў ува гу, што Па лац ад люст роў вае бе ла-

рус кі на род — пры го жы, без за ліш няй пыш-

нас ці вон ка ва, але з ба га тай ду шой.

«Я ўба чыў, што тут усё вель мі стыль на, 

вель мі вы тры ма на. Мне ча мусь ці пры га да лі-

ся доб рыя па ла цы — яс на, што гэ та не Вер-

саль скі па лац, гэ та су час ны бу ды нак. Але 

мя не вель мі ра дуе, што тут укла дзе на на ша 

пра ца, на шых су ай чын ні каў-бе ла ру саў. Як я 

зра зу меў, асноў ныя ма тэ ры я лы тут — бе ла-

рус кай вы твор час ці», — ад зна чыў ён.

На конт эк скур сіі спе цы я ліст ска заў, што 

гэ та вель мі доб ры па да ру нак да Дня эка на-

міс та: але та кое не па він на быць чымсь ці 

вы ключ ным і ўні каль ным. «Мне зда ец ца, мы 

па він ны ве даць, дзе пра цуе кі раў нік дзяр жа-

вы, дзе ад бы ва юц ца пры ёмы. Ад на спра ва, 

ка лі ты гля дзіш гэ та па тэ ле ві за ры, а ка лі 

тут зна хо дзіш ся, то ўра жан не ўжо ін шае», 

— ад зна чыў ён.

Мі ха іл Міш ке віч да даў, па чуц цё да тыч нас-

ці — асаб лі вае і пры ем нае.

Са лі дар ная з ім і Ма ры на КА МА РО ВА, 

за гад чы ца ка фед ры ра ман скіх моў: на 

яе дум ку, ад на спра ва на зі раць убран не Па-

ла ца па тэ ле ві за ры, а ін шае — са мой пры-

сут ні чаць у ім.

«Ужы вую вы гля дае зу сім па-ін ша му. 

Ураж вае раз мах, ураж вае ве ліч насць, якая 

тут па нуе. Па чуц ці зу сім не ча ка ныя — акры-

ляе, хо чац ца тва рыць», — ска за ла яна.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ЗА АХ ВОЧ ВАН НІ ДА СВЯ ТА
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


