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АБ СУПРАЦОЎНІЦТВЕ 
З ТАТАРСТАНАМ 
НА ПРЫКЛАДАХ

ГОРАД З ЧОРНЫМІ 
КУПАЛАМІ – 
РАСКАЗВАЕМ 
ПРА ПСКОЎ

• Роз ніч ны та ва ра аба-

рот у Бе ла ру сі ў сту дзе-

ні — каст рыч ні ку вы рас 

на 4,6 %.

• Са вет ЕС за цвер дзіў 

ра шэн не аб пад пі сан ні ві-

за ва га па гад нен ня з Бе ла-

рус сю.

• Нац банк вы пус кае ў 

аба ра чэн не па мят ныя ма-

не ты «Свет ва чы ма дзя-

цей».

• МЗС аб мер ка ва ла 

з па слом Літ вы тэ му цы-

ры мо ніі пе ра па ха ван ня ў 

Віль ні астан каў удзель ні каў 

паў стан ня 1863 го да.

• Рух цяг ні коў ста-

ліч на га мет ро з «Фрун-

зен скай» да «Ка мен най 

Гор кі» за кры юць на па ру 

дзён у са ка ві ку — кра са-

ві ку на ступ на га го да.

КОРАТКА

СТАР. 2-3СТАР. 2-3

Ула дзі мір МА КЕЙ, 

мі ністр за меж ных спраў:

«Мы не раз за яў ля лі пра 
сваю за ці каў ле насць у 
раз віц ці раў на праў на га, 
ўза е ма па важ лі ва га 
дыя ло гу з НА ТА, які стаў 
бы за ло гам па вы шэн ня 
транс па рэнт нас ці і 
прад ка заль нас ці ва ен най 
дзей нас ці ў Еў ро пе. 
Ча ка ем, што на шы 
за кла по ча нас ці, звя за ныя 
з на рошч ван нем 
ва ен на га па тэн цы я лу 
і ўма ца ван нем 
інф ра струк ту ры 
НА ТА ка ля ме жаў 
Бе ла ру сі, бу дуць 
па чу тыя аль ян сам і яго 
кра і на мі-чле на мі. 
Ва ўся кім вы пад ку, на шы 
апош нія кан так ты 
з прад стаў ні ка мі ЗША 
да юць на гэ та над зею».

ЦЫТАТА ДНЯ

ГА ЛА СА ВАЦЬ 
ЗА ЛЕП ШАЕ

Вы ба ры — адзін з тых асаб-

лі вых вы пад каў, ка лі і Прэ зі дэн-

ту трэ ба свед чыць сваю асо бу. 

На вы бар чым участ ку Аляк сандр 

Лу ка шэн ка не прос та прад' явіў 

паш парт і атры маў бю ле тэнь, але 

і па гу та рыў з на зі раль ні ка мі, чле-

на мі ка мі сіі і вы бар шчы ка мі.

Пас ля га ла са ван ня кі раў нік 

кра і ны ад ка заў на пы тан ні жур-

на ліс таў бе ла рус кіх і за меж ных 

СМІ — па пя рэд не ўпэў ніў шы ся, 

што раз мо ва не пе ра шка джае пра-

цэ су га ла са ван ня. Гу тар ка атры-

ма ла ся ад кры тай і, як заў сё ды, 

эма цы я наль най. Най больш час та 

ўзня тыя тэ мы за кра на лі, зра зу ме-

ла, па лі ты ку, хоць пы тан ні бы лі са-

мыя роз ныя — ад фі ла соф скіх да 

шчы ра пра ва ка цый ных. Раз мо ва 

доў жы ла ся больш за га дзі ну.

Па Кан сты ту цыі Прэ зі дэнт вы-

ве дзе ны над га лі на мі ўла ды і ня се 

ад каз насць за кож ную — су до вую, 

за ка на даў чую, вы ка наў чую.

«Гэ та мае дзе ці, і я па він ны іх 

утрым лі ваць у па рад ку. Але га-

лоў нае — яны му сяць быць (ка лі 

пра дзя цей ка заць) апра ну тыя, на-

корм ле ныя, з ад па вед ны мі ўмо ва-

мі для ра бо ты. Сён ня мы вы бі ра ем 

пар ла мент, і я ду маю, як яны бу-

дуць апра ну тыя, дзе бу дуць пра ца-

ваць, воб раз на ка жу чы, хто бу дзе 

кі ра ваць гэ ты мі 14 Па ста ян ны мі 

ка мі сі я мі. Гэ та па він ны быць пад-

рых та ва ныя лю дзі», — ві да воч на, 

што Прэ зі дэнт за кла по ча ны ўмо-

ва мі дзей нас ці па лат.

Для Аляк санд ра Лу ка шэн кі гэ-

та сур' ёз нае прак тыч нае пы тан не. 

Ён ні ко лі не ха ваў, што дзяр жа ва 

пад трым лі вае лю дзей з кан струк-

тыў ным па ды хо дам. І вы ка заў га-

тоў насць да кры ты кі за гэ тыя сло-

вы. Але Прэ зі дэнт, які ад каз ны за 

функ цы я на ван не га лін ула ды, кла-

по ціц ца аб тым, каб усе яны бы лі 

ў па рад ку.

«Каб кра і не бы ло лепш пас-

ля гэ тых вы ба раў. Вель мі шмат 

праб лем, шмат за дач, але га лоў-

ная за да ча ўсіх улад — за ха ваць 

дзяр жаў насць. Мы па бу да ва лі пер-

шую ў Бе ла ру сі су ве рэн ную і не-

за леж ную дзяр жа ву, ча го ні хто не 

аспрэч вае. Так, за ста юц ца лю дзі, 

якія цяг ну лі на зад і за раз пе ра шка-

джа юць раз віц цю дзяр жа вы», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Прэзідэнт ча кае, што вы бра ны 

пар ла мент ме на ві та гэ тыя па ды-

хо ды ўва со біць у за ко не. А ас-

тат нія праб ле мы — ад да рог да 

зар пла ты — па він ны 

вы ра шаць пра фе сі-

я на лы ў ад па вед ных 

га лі нах. Ад дэ пу та таў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ча кае, што яны зро бяць за ко ны 

пра сцей шы мі, зра зу ме лы мі кож-

на му, су час ны мі.

«Раз дзя лен не ўлад — даў но 

ўста ля ва ная прак ты ка ў на шай 

кра і не, і ў гэ тым кі рун ку трэ ба ру-

хац ца», — за зна чыў Прэ зі дэнт.

АД КАЗ НАСЦЬ ЗА ЛЁС
За кра ну лі жур на ліс ты і пы тан-

не анан са ва ных змен у Кан сты-

ту цыі.

«Я ні чо га не абя цаў. Я за яў ляў, 

што нам трэ ба іс ці да гэ та га, ка-

заў, што мы пач нём над гэ тым пра-

ца ваць. Больш за тое, я абя цаў, 

што гэ та бу дзе да ру ча на клас ным, 

моц ным спе цы я ліс там Кан сты ту-

цый на га су да», — на га даў бе ла-

рус кі лі дар.

З эле мен та мі но вай Кан сты ту-

цыі з пунк ту гле джан ня Кан сты ту-

цый на га су да Прэ зі дэнт азна ё міў-

ся. Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, 

што мно гія з пра па ноў мо гуць быць 

узя тыя за асно ву на дру гім эта пе, 

ка лі бу дзе сфар мі ра ва ная больш 

шы ро кая гру па спе цы я ліс таў, якія 

па спра бу юць на пі саць пра ект но-

вай рэ дак цыі. Ка лі Прэ зі дэнт па-

го дзіц ца з да ку мен там, ён бу дзе 

прад стаў ле ны гра мад скас ці.

«Вось та кі пры клад на план. 

За ле жыць не ад мя не. Кан сты-

ту цыю па він ны пры маць лю дзі 

на шы, гра мад скасць і перш за 

ўсё мо ладзь. Та му што вам жыць 

з гэ тай Кан сты ту цы яй. Тэр мі ны 

я ні я кія ста віць не збі ра ю ся: мы 

бу дзем спа кой на пра хо дзіць усе 

эта пы. Спеш ка тут не да пу шчаль-

ная, гэ та сур' ёз нае пы тан не — як 

бу дзе жыць і раз ві вац ца кра і на ў 

бу ду чы ні», — пад крэс ліў кі раў нік 

дзяр жа вы.

У ЗА ХОД НІМ 
КІ РУН КУ

Лат вій скія жур на ліс ты па ці ка ві лі-

ся, ка лі ча каць Прэ зі дэн та Бе ла ру сі ў 

іх кра і не. Як толь кі бу дзе пад рых та ва-

ны план дзе ян няў, спіс пы тан няў для 

аб мер ка ван ня і, га лоў нае, пра ек ты 

ра шэн ня гэ тых пы тан няў, Аляк сандр 

Лу ка шэн ка па е дзе ў Лат вію. Та кім 

жа па ды хо дам ён кі ра ваў ся пад час 

ві зі ту ў Аў стрыю. «Трэ ба па ехаць у 

Лат вію і ра шаць там ней кія пы тан-

ні, каб пра су нуць на шы ад но сі ны. 

З су сед няй кра і най шмат та кіх пы тан-

няў, якія пой дуць на ка рысць і вам, 

і нам. Я ба чу імк нен не лат вій ска га 

бо ку пры няць з ві зі там Прэ зі дэн та 

як прад стаў ні ка бе ла рус ка га на ро да, 

вель мі гэ та ца ню», — адзначыў ён.

За раз ідзе ін тэн сіў ная ра бо та 

над гэ тым пы тан нем, мож на мер-

ка ваць, што ў пер шым квар та ле 

ці ў па чат ку дру го га ў на ступ ным 

го дзе ба кі бу дуць га то выя. Аляк-

сандр Лу ка шэн ка з вя лі кім за да-

валь нен нем па е дзе да бліз кіх су-

се дзяў, сяб роў ска га на ро да.

«Лю дзі ска жуць: ён пры ехаў — 

і ёсць ней кі вы нік. Гэ та для мя не 

га лоў нае як для на род на га прэ-

зі дэн та», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

КРА І НУ НІ КО МУ 
НЕ АД ДА ДЗІМ

У сё лет няй вы бар чай кам па ніі 

ха пае скан да лаў і пра ва ка цый — у 
тым лі ку з бо ку тых, хто му сіць са-
чыць, каб па доб ных ін цы дэн таў не 
бы ло. На ад рас чле наў вы бар чых 
ка мі сій і на ват вы бар шчы каў гу ча-
лі і аб ра зы, і па гро зы. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка доб ра ве дае, што з гэ-
тым ра біць, але, шчы ра ка жа, па куль 
не хо ча ства раць пэў най на пру жа-
нас ці ва кол на ват гэ тых скан да лаў.

Ві та ю чы ся з чле на мі вы бар чай 
ка мі сіі на сва ім участ ку, Прэ зі-
дэнт не здар ма на зваў іх «бай ца-
мі бач на га фрон ту». «Яны сён ня 
на пе ра да вой. Гэ та іх час — час 
вы браў іх. Лёс у іх та кі. Трэ ба вы-
тры маць. Я ж не скар джу ся, ка лі 
на мя не ўсе шыш кі ва ляц ца. Цэ-
бар бру ду вы лі лі — аб са лют най 
хлус ні. Я цярп лю, не даю ім на го ды 
пе рай сці да дру го га эта пу. Дак лад-
на так і з імі (чле на мі вы бар чых 

ка мі сій. — «Зв.») — іх спра бу-

юць вы цяг нуць, шан та жы ра ваць, 

спра ва ка ваць на неш та. Але 

яны ма лай цы», — звяр нуў ува гу

Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

НО ВЫ ПАР ЛА МЕНТ 
АБРА НЫ

Вы бар чы учас так № 506 Ста ра ві лен скай вы бар чай 

акру гі № 105 Цэнт раль на га ра ё на Мін ска вя до мы 

тым, што тут га ла суе кі раў нік дзяр жа вы. 

Ча кан не га лоў на га вы бар шчы ка ў ня дзе лю 

не пе ра шка джа ла зла джа най ра бо це вы бар чай 

ка мі сіі, лю дзі іш лі на вы ба ры цэ лы мі сем' я мі, 

він ша ва лі ад но ад на го са свя там, а ка ля ка бін 

для тай на га га ла са ван ня ка лі-ні ка лі 

на ват збі ра лі ся чэр гі з ах вот ных паў плы ваць 

на да лей шае жыц цё кра і ны.

Кі нуць бю ле тэнь у скры ню да вя ра лі са мым 

да ра гім. «Гэ та ліст Дзе ду Ма ро зу?» — 

за пы та ла ся ад но ма лое, укі да ю чы бю ле тэнь. 

«Амаль», — ад ка за ла ма ту ля.
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