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Апы тан не: рэй тынг па пу ляр нас ці Мак ро на 
па вя лі чыў ся пас ля па жа ру ў са бо ры Нотр-Дам

Рэй тынг па пу ляр нас ці прэ зі дэн та Фран цыі Эма ну э ля Мак ро на 

ўзрос на тры пра цэнт ныя пунк ты ў пе ры яд, ка лі га лоў най па дзе яй 

у кра і не стаў па жар у са бо ры Нотр-Дам. Пра гэ та свед чаць вы ні кі 

апуб лі ка ва на га ў пят ні цу апы тан ня, пра ве дзе на га служ бай BVА 

ў пе ры яд 17—18 кра са ві ка.

Па вод ле апош ніх звес так, рэй тынг Мак ро на да сяг нуў ад зна кі 

ў 32 %, дзя ку ю чы ча му па каз чык па пу ляр нас ці прэ зі дэн та зна хо-

дзіц ца ця пер на ўзроў ні ве рас ня 2018 го да, гэ та зна чыць пе ры я ду 

да та го кры зі су, які ўзнік у кра і не ў вы ні ку пра тэс таў «жоў тых ка-

мі зэ лек». Апы тан не звяр ну ла ўва гу на тое, што 62 % фран цу заў 

да юць ста ноў чую ацэн ку вы ступ лен ням Мак ро на і яго дзе ян ням 

пас ля па жа ру ў га лоў ным са бо ры ста лі цы. Тэ ле ві зій ны зва рот да 

кра і ны пас ля гэ тых па дзей гля дзе лі ка ля 70 % фран цу заў.

Із ра іль бла ка ваў па лес цін скія 
тэ ры то рыі на час Пе са ха

Із ра іль увёў у пят ні цу рэ жым бла ка-

ды па лес цін скіх тэ ры то рый на За ход нім 

бе ра зе ра кі Іар дан і ў сек та ры Га за на 

дзе вяць дзён на пе ры яд свят ка ван ня 

Пе са ха. Пра гэ та па ве да мі ла прэс-служ ба ар міі аба ро ны Із ра і ля.

«У ад па вед нас ці з ацэн кай сі ту а цыі пры ня та ра шэн не аб увя-

дзен ні поў най бла ка ды ўсіх па лес цін скіх тэ ры то рый на За ход нім 

бе ра зе ра кі Іар дан і ў сек та ры Га-

 за ў ноч з чац вяр га на пят ні цу, 

19 кра са ві ка. Ад крыц цё пе ра хо даў 

ад бу дзец ца пас ля ацэн кі сі ту а цыі 

ў га лі не бяс пе кі ў поў нач су бо ты 

27 кра са ві ка», — га во рыц ца ў 

рас паў сю джа ным ва ен ны мі ка-

мю ні ке. У над звы чай ных вы пад ках, звя за ных з пы тан ня мі ака-

зан ня гу ма ні тар най або ме ды цын скай да па мо гі, ула ды Із ра і ля ў 

ад па вед нас ці са стан дарт най пра цэ ду рай мо гуць даць да звол на 

пра ход па лес цін цаў праз КПП, да да лі ў ар міі.

Для яў рэй ска га на ро да Пе сах, які па чаў ся ў пят ні цу ўве ча ры, 

з'яў ля ец ца са мым знач ным свя там у го дзе (ад зна ча ец ца ў па мяць 

аб вы ха дзе яў рэ яў з Егіп та). У Із ра і лі гэ та — ся мі дзён нае свя та, 

за ме жа мі яў рэй скай дзяр жа вы яно ад зна ча ец ца во сем дзён.

Астэ ро ід прай шоў на бліз кай ад лег лас ці ад Зям лі
Астэ ро ід 2019 GС6 дыя мет рам 

да 30 мет раў прай шоў у чац вер ад Зям лі 

на ад лег лас ці ў 219 ты сяч кі ла мет раў — 

удвая блі жэй ся рэд няй ад лег лас ці па між 

Зям лёй і Ме ся цам. Як па ве да міў ін тэр нэт-

пар тал Sрасе.соm са спа сыл кай на спе цы-

я ліс таў На цы я наль на га ўпраў лен ня па аэ ра на ўты цы і да сле да ван ні 

кас міч най пра сто ры (NАSА), гэ ты астэ ро ід ад но сіц ца да ка тэ го рыі 

«па тэн цый на не бяс печ ных» для Зям лі. Да гэ тай гру пы ад но сяць 

ня бес ныя це лы, якія на блі жа юц ца да на шай пла не ты на ад лег-

ласць блі жэй за восем міль ё наў кі ла мет раў, і до сыць ма сіў ныя для 

та го, каб у вы пад ку па дзен ня на нес ці сур' ёз ны ўрон.

Ня бес нае це ла, якое атры ма ла па зна чэн не 2019 GС6, бы ло 

вы яў ле на 9 кра са ві ка. Па вод ле ацэ нак экс пер таў з Ла ба ра то-

рыі рэ ак тыў на га ру ху ў Па са ды не (штат Ка лі фор нія), у мо мант 

най боль ша га зблі жэн ня астэ ро і да з Зям лёй у 09:41 у чац вер яго 

хут касць да ся га ла 20,3 тыс. км/г.

У лю тым аст ра но мы вы яві лі два астэ ро і ды, якія па ды хо дзі лі 

да Зям лі яшчэ блі жэй. Адзін з іх, астэ ро ід 2019 СN5, на прык лад, 

пра ля цеў 11 лю та га на ад лег лас ці ўся го 118 ты сяч кі ла мет раў 

ад на шай пла не ты.

Па вод ле ацэ нак NАSА, у ка ля зям ной пра сто ры мо гуць зна хо-

дзіц ца пры клад на 17 ты сяч яшчэ не вы яў ле ных астэ ро і даў.
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• Са май да ход най для 

бюд жэ ту Бе ла ру сі га лі-

ной эка но мі кі з'яў ля ец ца 

ап то вы ган даль (без улі ку

про да жу аў та ма бі ляў і 

ма та цык лаў).

• 22 кра са ві ка стар туе 

ак цыя «Ліст вы зва лі це лю», 

пры све ча ная свят ка ван ню 

75-й га да ві ны вы зва лен ня 

Бе ла ру сі.

• У Ма гі лёў скай га рад-

ской баль ні цы ад кры ла ся 

ад дзя лен не плас тыч най 

хі рур гіі.

• Ка ля 100 ты сяч мін-

чан хва рэ юць на стэ на кар-

дыю.

• У Брэс це ў ДТЗ па-

цяр пе лі чац вё ра пе ша хо-

даў-дзяў чат.

КОРАТКА

На стаў нік у гра мад скай іе рар хіі пра фе сій, на жаль, 

не зай мае лі дар скія па зі цыі. Па між дэк ла ра ва най 

каш тоў нас цю аду ка цыі і рэ аль ным стаў лен нем 

да яе не ма лая дыс тан цыя. Што па трэб на для та-

го, каб аду ка цый ная га лі на раз ві ва ла ся? Каб у 

пе да го гі ку пры хо дзі лі най леп шыя і мо ладзь не 

імк ну ла ся збег чы на больш вы со ка аплат ную ра-

бо ту пры пер шай жа маг чы мас ці?

Ся род га лі но вых праф са юзаў Бе ла рус кі пра фе-

сій ны са юз ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі — пер шая 

па коль кас ці ар га ні за цыя, якая аб' яд ноў вае ў сва іх 

шэ ра гах больш за 600 ты сяч ча ла век: ра бот ні каў 

як дзяр жаў ных, так і пры ват ных уста ноў аду ка-

цыі, на ву чэн скую мо ладзь, ас пі ран таў, дак та ран-

таў, а так са ма за меж ных сту дэн таў. Іх праб ле мы, 

за ня тасць і за ро бак — што дзён ны кло пат праф са-

юз най ар га ні за цыі. Мы су стрэ лі ся са стар шы нёй 

Цэнт раль на га ка мі тэ та Аляк санд рам БОЙ КАМ, 

каб да ве дац ца, ці заў сё ды ўда ец ца да нес ці па зі-

цыю боль шас ці чле наў га лі но ва га праф са ю за да 

ўлад ных струк тур і на якіх кі рун ках 

трэ ба за ся ро дзіць ува гу.

Аляк сандр БОЙ КА: 

«СА ЦЫ ЯЛЬ НЫ СТА ТУС ПЕ ДА ГО ГА — 
ПРАБ ЛЕ МА НУ МАР АДЗІН»

Стар шы ня праф са ю за — пра фі нан са вы даб ра быт, 
кант ракт ную сіс тэ му і га ран тыі ра бот ні кам сіс тэ мы аду ка цыі

У цэнт ры ўва гіУ цэнт ры ўва гі

СВЯТА
 МІРУ 

І ЗГОДЫ
Хрыс ці я нам Бе ла ру сі, 

якія свят ку юць 

Вя лік дзень

Да ра гія су ай чын ні кі!

Сар дэч на він шую вас 

са свя там Уваск рэ сен ня 

Хрыс то ва га.

Гэ та вя лі кае та ін ства 

ўва саб ляе ў са бе са мыя 

за па вет ныя ма ры, азна-

чае пе ра мо гу жыц ця і даб-

ра, слу жыць не вы чэрп най 

кры ні цай ду хоў най стой-

кас ці.

Сцвяр джа ю чы ства-

раль ныя ідэі бра тэр ства 

і ча ла ве ка люб ства, Свет-

лы Вя лік дзень абу джае 

ў лю дзях імк нен не жыць 

сум лен на, быць мі ла сэр-

ны мі, да па ма гаць тым, хто 

мае па трэ бу ў кло па це і 

су ця шэн ні. Ве лі код ныя дні 

на гад ва юць нам аб ня змен-

ных хрыс ці янскіх каш тоў-

нас цях, рас кры ва юць най-

леп шыя ду шэў ныя якас ці, 

ума цоў ва юць мір і зго ду ў 

гра мад стве.

Жа даю вам, да ра гія 

сяб ры, зда роўя, шчас ця, 

пос пе ху ва ўсіх па чы нан-

нях. Ня хай здзяйс ня юц ца 

са мыя за па вет ныя ма ры, 

а ў ва шых да мах і сем' ях 

заў сё ды бу дуць спа кой, 

цяп ло і ўтуль насць.

Прэ зі дэнт 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр 

ЛУ КА ШЭН КА.

«Ве ся лі ся і зям ля, апра ме не ная ўзнёс лым 

бляс кам, бо асвя ціў ця бе про мень спрад веч-

на га Ва ла да ра.

Цэ лы свет ня хай ад чуе, што вы зва ліў ся ад 

цем ры»

(з пас халь на га гім на Exsultet).

Глы бо ка па ва жа ныя свя та ры, кан сэк ра ва ныя 

асо бы, бра ты і сёст ры!

1. Гэ ты мі сло ва мі ве ліч на га пас халь на га гім на 

Exsultet («Уз ра дуй це ся») Кас цёл у ві гі лію Пас хі аб-

вя шчае све ту ра дасць гэ тай адзі най у гіс то рыі ча ла-

вец тва но чы, якая «бы ла год наю ве даць час і га дзі-

ну, у якую Хрыс тус паў стаў з мёрт вых» (Exsultet).

Пас ля тра ге дыі Вя лі кай пят ні цы, ка лі зда ва ла ся, 

што «ка ра леў ства цем ры» пе ра маг ло, на дыш ла 

ноч, якая па пя рэдж вае «трэ ці дзень», у які Хрыс тус 

уваск рос. Ура чыс тасць Уваск ра сен ня Хрыс та з'яў-

ля ец ца доб рай на го дай для та го, каб па раз ва жаць 

як над та ям ні цай паў стан ня Езу са з мёрт вых, так 

і над не аб ход нас цю ду хоў на га ад ра джэн ня нас і 

на ша га гра мад ства.

2. Праў да пра ўваск ра сен не з'яў ля ец ца пад мур-

кам на шай ве ры. Не здар ма св. апост ал Па вел ка жа, 

што «ка лі б Хрыс тус не ўваск рос, то мар нае і пра па-

ве да ван не на шае, і ве ра ва шая мар ная» (1 Кар 15, 

14). І ад ра зу да дае: «Але Хрыс тус уваск рос, Пер-

шы нец ся род тых, якія па мер лі» (1 Кар 15, 20). Без 

праў ды ўваск ра сен ня хрыс ці ян ства бы ло б збу да-

ва ным на пяс ку до мам, які хут ка і лёг ка раз бу ры лі 

б па то кі ва ды і вят ры (пар. Мц 7, 24—27).

Ад куль мы ве да ем, што Хрыс тус уваск рос? У 

тыя ча сы не бы ло ні жур на ліс таў, ні ча со пі саў, ні 

ра дыё, ні тэ ле ба чан ня, ні ін тэр нэ ту, ні ка мер на зі-

ран ня, ні кас міч ных апа ра таў. Больш за тое, ні адзін 

з еван ге ліс таў не апіс вае мо ман ту ўваск ра сен ня.

Перш за ўсё не аб ход на ска заць, што сам Езус 

шмат ра зоў га ва рыў пра бу ду чае ўваск ра сен не. 

Так, на прык лад, пас ля вы знан ня апост алам Пят-

ром ве ры ў Хрыс та як Сы на Бо га Жы во га ў ва ко-

лі цах Цэ за рэі Фі лі па вай (пар. Мц 16, 16) Ён ка заў 

сва ім вуч ням, што «па ві нен іс ці ў Еру за лем і шмат 

вы цер пець ад ста рэй шын, пер ша свя та роў і кніж ні-

каў, і быць за бі тым, і на трэ ці дзень уваск рэс нуць» 

(Мц 16, 21).

Акра мя за па ве дзі свай го ўваск ра сен ня, Езус 

не каль кі ра зоў па ка заў сваю ўла ду над жыц цём 

і смер цю, аб чым свед чыць уваск ра шэн не дач кі 

на чаль ні ка сі на го гі Яі ра (гл. Мк 5, 39—42), сы на 

ўда вы з На іна (гл. Лк 7, 12—15) і Ла за ра (гл. Ян 11, 

42—44). Ці ка ва, што пе рад уваск ра шэн нем Ла за ра 

Езус ска заў яго сяст ры Мар це: «Я — уваск ра сен-

не і жыц цё. Хто ве рыць у Мя не, ка лі на ват і па мрэ, 

бу дзе жыць» (Ян 11, 25). Усё гэ та з'яў ля ец ца прад-

ка зан нем цу ду ўлас на га ўваск ра сен ня.

Ве ра ва ўваск ра сен не Езу са на ра дзі ла ся з дзвюх 

кры ніц: з пус то га гро ба Езу са і су стрэч з Уваск рос-

лым Яго ных вуч няў і прос тых лю дзей.

Пер шым і га лоў ным свед кам праў ды пе ра мо гі 

Хрыс та над смер цю з'яў ля ец ца пус тая ма гі ла Езу са, 

што ўба чы лі жан чы ны, якія на трэ ці дзень ра ні цай 

прый шлі, каб па вод ле юдэй ска га звы чаю на мас ціць 

Яго це ла дух мя ны мі але я мі (гл. Лк 24, 1—3). Больш 

за тое, раз губ ле ныя і на па ло ха ныя, яны не ча ка на 

ўба чы лі двух муж чын у бліс ку чым адзен ні, якія ска-

за лі ім: «Ча му вы шу ка е це жы во га ся род мёрт вых? 

Яго тут ня ма; Ён уваск рос» (Лк 24, 5—6).

Ня гле дзя чы на пя рэ па лах, яны па ве да мі лі аб 

гэ тым апост алам і та кім чы нам ста лі пер шы мі, 

хто аб вяс ціў пас халь ную праў ду ўваск ра сен ня 

(гл. Лк 24, 10).

Як вя до ма, по тым ту ды скі ра ва лі ся апост алы 

Пётр і Ян. Яны знай шлі пус тую ма гі лу (гл. Ян 

20, 2—8), што свед чы ла аб пе ра мо зе 

Хрыс та над смер цю.

СТАР. 5

УВАСК РОС ЛЫ 
ХРЫС ТУС — 

НА ША НА ДЗЕЯ
Па стыр скае Па слан не Міт ра па лі та Та дэ ву ша 

Кан дру се ві ча на Вя лік дзень

СТАР. 4
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...Зноў пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ўчо ра пад час та го, 

ка лі звяр таў ся да бе ла рус ка га 

на ро да і На цы я наль на га схо ду 

са што га до вым Па слан нем. 

На пра ця гу амаль дзвюх га дзін 

кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў ся 

па най важ ней шых тэ мах для на шай 

кра і ны — па чы на ю чы ад за роб каў

і пен сій да аб ме жа ван ня ін тэр нэ ту 

і бу ду чых вы ба раў.

Па су ве рэ ні тэ це і бяс пе цы — 
ні я кіх кам пра мі саў

«Вось ужо чвэрць ста год дзя ў на шай 

кра і не іс нуе за ма ца ва ная ў Кан сты ту цыі 

тра ды цыя што га до ва га зва ро ту Прэ зі дэн-

та да бе ла рус ка га на ро да і на ша га пар-

ла мен та, — ска заў Прэ зі дэнт у па чат ку 

свай го вы ступ лен ня. — У юбі лей ны для 

на ша га Асноў на га За ко на год мы з ва мі 

су стра ка ем ся ў звык лым, але аб ноў ле ным 

ін тэр' еры. У бу дын ку, які з'яў ля ец ца ле та-

пі сам на шай па лі тыч най гіс то рыі. Гіс то рыі 

ста наў лен ня не за леж най дзяр жа вы, за сна-

ва най на прын цы пах пе ра ем нас ці, спра вяд-

лі вас ці і роў на сці пе рад за ко нам, га то вай 

аб наў ляц ца, іс ці ў на гу з ча сам».

Ён ад зна чыў, што ме на ві та Аваль ная 

за ла ў кан цы мі ну ла га ста год дзя ста ла 

свед кай зме ны эпох, эпі цэнт рам па дзей, 

якія кар ды наль на змя ні лі лёс бе ла рус ка га 

на ро да, ста лі пунк там ад лі ку на шай най-

ноў шай гіс то рыі.

«Тут, у гэ тых сце нах, бы ла рас пра ца-

ва на і пры ня та Кан сты ту цыя кра і ны. Гэ ты 

най важ ней шы да ку мент — квін тэ сэн цыя 

бе ла рус кай дзяр жаў нас ці ад яе ста ра-

жыт ных вы то каў, імк нен ня на шых прод-

каў за явіць пра ся бе як пра на цыю, якая 

ад бы ла ся, да ства рэн ня ўлас най дзяр жа вы 

на зям лі, якая па пра ве нам на ле жыць», — 

ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Бе ла рус кі лі дар на га даў, што Рэс пуб лі ка 

Бе ла русь з'я ві ла ся на кар це све ту амаль 

тры дзя сят кі га доў та му. Зда быў шы не за-

леж насць, кра і на бу да ва ла ся і раз ві ва ла-

ся ва ўмо вах скла да ных геа па лі тыч ных, 

эка на міч ных, гра мад скіх, рэ гі я наль ных і 

гла баль ных транс фар ма цый.

«Мы зна хо дзі лі ся пад піль най ува гай 

су свет най су поль нас ці. За на мі на зі ра лі. 

Ацэнь ва лі. Ін шы раз, а то і час ця ком, на веш-

ва лі яр лы кі і ста ві лі ва ўмо вы эка на міч най і 

па лі тыч най бла ка ды. Але праз цер ні санк-

цый, праз вы пра ба ван ні су свет ны мі кры-

зі са мі мы вый шлі да вы зна ча ных мэт», — 

пад крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы.

У цэнт ры Еў ро пы ства ры лі сваю кра і ну. 

Мір ную, ста біль ную і вель мі пры го жую Бе-

ла русь — кра і ну для жыц ця ча ла ве ка. За 

па раў наль на ка рот кі час вы бу да ва лі но вую 

дып ла ма тыч ную лі нію знеш ня га ўза е ма-

дзе ян ня. Вы сту пі лі не толь кі іні цы я та ра мі, 

але і ак тыў ны мі ўдзель ні ка мі еў ра зій скіх 

ін тэ гра цый ных пра ек таў. Здо ле лі за ха-

ваць нейт ра лі тэт у ад но сі нах да вя до мых 

гла баль ных і рэ гі я наль ных кан флік таў. 

Звяр ну лі ся да су свет най су поль нас ці з за-

клі кам да но ва га шмат ба ко ва га дыя ло гу 

па ўма ца ван ні мер да ве ру, бяс пе кі і су-

пра цоў ніц тва.

«За ня лі цвёр дую па зі цыю ў су час най 

геа па лі тыч най сіс тэ ме. Раз ві ва ю чы ад но-

сі ны з на шы мі стра тэ гіч ны мі са юз ні ка мі і 

за меж ны мі парт нё ра мі ў роз ных част ках 

зям но га ша ра, ні на крок не ад сту пі лі ад 

прын цы паў са ма стой на га пры няц ця ра-

шэн няў, пад на ча ле ных улас ным на цы я-

наль ным ін та рэ сам, але якія ні ў якім ра-

зе не су пя рэ чаць ін шым на ро дам і перш 

за ўсё — на шым су се дзям», — ад зна чыў 

Прэ зі дэнт.

У пы тан нях су ве рэ ні тэ ту і бяс пе кі ў на-

шай знеш няй і ўнут ра най па лі ты цы не бы ло 

і не бу дзе мес ца ні я кім кам пра мі сам. Не-

ад на ра зо ва пе ра жы ты до свед па дзе лу бе-

ла рус ка га на ро да і пе ра крой ван ня ме жаў 

пры му шае нас вы со ка ца ніць сён няш няе 

адзін ства і тэ ры та ры яль ную цэ лас насць.

«Та му па мяць пра Вя лі кую Ай чын ную 

вай ну для нас не па руш ная і свя тая. Так, 

на ша гіс то рыя па ча ла ся больш за ты ся чу 

га доў та му, але яна цал кам маг ла скон чыц-

ца ў 40-я га ды мі ну ла га ста год дзя, ка лі б 

не ге ра ізм на ша га са вец ка га на ро да», — 

пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Па вод ле яго слоў, у дзень 75-год дзя вы-

зва лен ня Бе ла ру сі ад фа шысц кіх за хоп-

ні каў мы бу дзем ад зна чаць важ ную для 

на шай дзяр жаў нас ці да ту. Да ту, якая ста ла 

сім ва лам не за леж нас ці і сва бо ды род най 

зям лі.

«У гэ ты зна ка вы год нам трэ ба бу дзе па-

да рыць кра і не яр кія мір ныя пе ра мо гі. Пры-

няць маш таб ныя між на род ныя спар тыў ныя 

пер шын ствы. Год на, як мы ўме ем гэ та ра-

біць, су стрэць шмат лі кіх за меж ных гас цей, 

спарт сме наў і ба лель шчы каў. І, вя до ма, мы 

па він ны пра цяг нуць ува саб ляць у жыц цё 

наш вя лі кі дзяр жаў ны пра ект «Ма лая ра-

дзі ма», — да даў кі раў нік дзяр жа вы.

Ас но ва ўся го — эка но мі ка
Га лоў ныя пры яры тэ ты — даб ра быт 

на ро да, мі ра лю бі вая знеш няя па лі ты ка, 

на цы я наль ная бяс пе ка. Гэ та тры стаў пы 

ўпэў не на га кур су на шай кра і ны, пад крэс-

ліў Прэ зі дэнт.

Ён ад зна чыў, што пад му рак па спя хо вай 

дзяр жа вы — моц ная эка но мі ка.

Па вод ле яго слоў, за га ды на шай не за-

леж нас ці мы зра бі лі ня ма ла.

Ва ла вы ўнут ра ны пра дукт на ду шу на-

сель ніц тва па па ры тэ це па куп ніц кай здоль-

нас ці вы рас амаль у пяць ра зоў. А аб' ём 

пра мыс ло вай вы твор час ці пе ра вы ша ны ў 

два з па ло вай ра зы.

«Мы не ста лі на шлях бес кант роль на га 

пе ра дзе лу ўлас нас ці. Не зні шчы лі тую

спад чы ну, якая дзе ся ці год дзя мі ства ра ла-

ся на вы па ле най пас ля ва ен най зям лі. Мы 

яе за ха ва лі і пры мно жы лі. І ўсё гэ та дзя ку-

ю чы пра цы на шых лю дзей, якія на сві тан ні 

не за леж нас ці і пры за роб ках у 20 до ла раў 

ве ры лі ў Бе ла русь і ад наў ля лі тое, чым мы 

сён ня па пра ве га на рым ся. Удых ну лі но вае 

жыц цё ў тыя прад пры ем ствы, якія бы лі на 

мя жы згу бы і спус та шэн ня ў па чат ку дзе-

вя нос тых», — ска заў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка.

КАН КРЭТ НЫЯ СЛО ВЫ — 
КАН КРЭТ НЫЯ РА ШЭН НІ

Усе абя цан ні, да дзе ныя на ро ду, па він ны быць вы ка на ны
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