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ЗША мо гуць пры вес ці ядзер ныя бам бар дзі роў шчы кі 
B-52 у круг ла су тач ную бо е га тоў насць

ВПС ЗША ча ка юць за га ду пры вес ці ядзер ныя бам бар дзі-
роў шчы кі B-52 у круг ла су тач ную бо е га тоў насць упер шы ню 
з ча соў ха лод най вай ны. Пра гэ та пі ша Defence One са спа-
сыл кай на ге не ра ла Дэ ві да Голь фей на. Як ён рас тлу ма чыў, 
увя дзен не круг ла су тач най бо е га тоў нас ці для ядзер ных бам-
бар дзі роў шчы каў ста ла б ад ной з мност ва мер, якія пры ма юць 
ЗША, рэ агу ю чы на змя нен не геа па лі тыч най аб ста ноў кі. «Свет 
— не бяс печ нае мес ца, і ў нас ёсць тыя, хто ад кры та ка жа пра 
вы ка ры стан не ядзер най зброі. Гэ та ўжо не бі па ляр ны свет, 
дзе гэ та толь кі мы і Са вец кі Са юз. Іс ну юць ін шыя гуль цы, якія 
ва ло да юць ядзер ным па тэн цы я лам», — пад крэс ліў ге не рал.

Іе на аб ва лі ла ся па вы ні ках вы ба раў у Япо ніі
Япон ская іе на прад ка заль на ад рэ ага ва ла рэз кім па дзен-

нем — да лі пень скіх мі ні му маў (114 за до лар) — на на ві ну 
пра тое, што пар тыя прэм' ер-мі ніст ра Сін дза Абэ атры ма ла 
ўпэў не ную пе ра мо гу на вы ба рах, якія ад бы лі ся ў мі ну лыя вы-
хад ныя. Пры гэ тым ак цыі япон скіх кам па ній рэз ка вы рас лі. 
Прэм' ер ума ца ваў свае па зі цыі і, хут чэй за ўсё, ця пер за ста-
нец ца ва ўла дзе па мен шай ме ры да 2021 го да. У Абэ бу дзе 
да стат ко ва ча су для рэа лі за цыі пла наў па зме не па цы фісц кай 
кан сты ту цыі Япо ніі. Ча ка ец ца так са ма, што бу дзе за ха ва на 
ўльтра мяк кая па лі ты ка, якую апош нім ча сам пра во дзіць Банк 
Япо ніі для сты му ля ван ня эка но мі кі і ін фля цыі.

Жы ха ры італь ян скіх Ве не та і Лам бар дыі 
пра га ла са ва лі за аў та но мію ад цэнт раль ных ула д

У га ла са ван ні ў Ве не та ўдзель ні ча лі 59,7% вы бар шчы-
каў. У вы ні ку ка ля 98% ча ла век вы ка за лі ся за па шы рэн не 

паў на моц тваў рэ гі я наль ных ула д. У Лам бар дыі пе ра важ-
ная боль шасць (95%) жы ха роў так са ма вы сту пі лі за аў-
та но мію воб лас ці ад цэнт раль на га ўра да. Яў ка ў рэ гі ё не 
скла ла больш за 40%. Рэ фе рэн ду мы ў Ве не та і Лам бар дыі 
но сяць кан суль та цый ны ха рак тар, і іх вы ні кі не да зво ляць 
ім гнен на змя ніць ста тус аб лас цей. Ад нак, як ад зна чае 
ТАСС, ця пер кі раў ні кі рэ гі ё наў атрым лі ва юць на род ны 
ман дат на па ча так пе ра моў з ура дам, як пра ду гле джа на 
кан сты ту цы яй Іта ліі. Лам бар дыя і Ве не та, дзе пра жы вае 
чвэрць на сель ніц тва Іта ліі, ра зам фар мі ру юць трэць эка-
но мі кі кра і ны.

Ле ген да гру зін ска га фут бо ла Ка ха Ка ла дзэ 
ста не мэ рам Тбі лі сі

Кан ды дат ад кі ру ю чай 
пар тыі «Гру зін ская ма ра», 
экс-ка пі тан збор най Гру-
зіі па фут бо ле 39-га до вы 
Ка ха Ка ла дзэ пе ра мог на 
вы ба рах мэ ра Тбі лі сі, на-
браў шы 51,06% га ла соў 
вы бар шчы каў. Та кія звест кі агу чы ла Цэнт раль ная вы бар-
чая ка мі сія Гру зіі. Як ад зна чае DW, на мяс цо вых вы ба рах 
амаль усю ды пе ра маг лі прад стаў ні кі «Гру зін скай ма ры» 
— за вы клю чэн нем Ку та і сі, дзе ве ра год ны дру гі тур. У 
Тбі лі сі Ка ла дзэ ўпэў не на абы шоў са пер ні каў. Вы ба ры ў 
ор га ны мяс цо ва га са ма кі ра ван ня ў ЦВК Гру зіі ўжо на зва-
лі «сва бод ны мі і спра вяд лі вы мі». Ка ла дзэ ў 1995—1997 
га дах вы сту паў за тбі ліс кае «Ды на ма», за тым за кі еў скае 
«Ды на ма», а пас ля гэ та га на 10 га доў з'е хаў у Іта лію і гу-
ляў за «Мі лан». Двой чы ў скла дзе «Мі ла на» ста на віў ся 
пе ра мож цам Лі гі чэм пі ё наў, пяць ра зоў яго пры зна ва лі 
леп шым гуль цом Гру зіі.

Ра бот ні кі Сак ра та ры я та Па ла ты прад стаў ні коў На-
цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць 
глы бо кае спа чу ван не за гад чы ку ад дзе ла па пад рых-
тоў цы за ко на пра ек таў і ўза е ма дзе ян ні з Па ста ян най 
ка мі сі яй Па ла ты прад стаў ні коў па на цы я наль най бяс-
пе цы Брон ні ка ву Анд рэю Сяр ге е ві чу ў су вя зі з на пат-
каў шым яго вя лі кім го рам — смер цю БАЦЬ КІ.

Праб ле мы раз віц ця 
аг ра пра мыс ло ва га комп лек су, 
а ў пры ват нас ці — ме ры 
па за вяр шэн ні ўбо рач ных 
ра бот, ка рэк ці роў ку струк ту ры 
па сяў ных пло шчаў у Ві цеб скай 
воб лас ці, удас ка на лен не 

спе цы я лі за цыі аграр най 

вы твор час ці ў на зва ным рэ гі ё не 

аб мер ка ва лі ўчо ра ў Па ла цы 

Не за леж нас ці. Прэ зі дэнт 

Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў 

ра бо чую су стрэ чу, пры све ча ную 

сель ска гас па дар чай тэ ма ты цы.

— Спра ва не толь кі ў вы твор час ці, 

але і ў кан крэт ным жыц ці лю дзей. Гэ та 

зна чыць, у са цы яль ным ас пек це, — пад-

крэс ліў кі раў нік кра і ны.

Ня гле дзя чы на тое, што асноў ная 

«біт ва за ўра джай» ужо най ноў шая гіс-

то рыя — збож жа выя куль ту ры даў но і 

па спя хо ва са бра ныя, ка заць пра за кан-

чэн не ўбо рач най не пры хо дзіц ца. Усё 

яшчэ ідзе ўбор ка буль бы, бу ра коў, ін-

шых сель ска гас па дар чых куль тур, важ-

ных для хар чо вай бяс пе кі кра і ны.

Не дзіў на, што ў пер шую чар гу Прэ зі-

дэнт па ці ка віў ся хо дам убо рач най:

— Што за ста ло ся са браць? Час не 

цер піць, па ра за кан чваць. На коль кі я 

ін фар ма ва ны, з буль бай праб лем ня ма 

— ка лі вы мя не дак лад на ін фар му е це. 
Бу ра кі па пла не ўбі ра юц ца, асаб лі вай 
тут на сця ро жа нас ці быць не па він на. 
Але вось убор ка ку ку ру зы на сі лас — 
час, ска жам мяк ка, пры спеш вае.

Па жа дан не Прэ зі дэн та — да 7 ліс та па-
да скон чыць убор ку на зва ных куль тур.

— За ста нец ца ў вас тро хі ку ку ру зы 
на зер не — а мо жа, і па спе е це са браць; 
і тро хі бу ра коў. Бу ду чы ўра джай — гэ-
та пад' ём зяб лі ва. Араць трэ ба кож ны 
дзень, па куль тут ра бо та ар га ні за ва на 
дрэн на. Але ка лі зноў жа ве рыць ста тыс-
ты цы, па ло ва пе ра ара на га, як ні дзіў на, 
у Ві цеб скай воб лас ці. Але, ві даць, так і 
па він на быць, та му што вяс ной у Ві цеб-
скім рэ гі ё не, як на род ка жа, у по ле не 
ўлез ці без бо таў. Та му, каб не абу ваць 

бо ты, трэ ба пад рых та ваць гле бу пад па-

сеў яра вых куль тур ужо сён ня.

Ві цеб шчы ны да ты чыц ца і асоб нае, як 

на зваў яго Прэ зі дэнт — пры ват нае, але 

вель мі важ нае для кра і ны — пы тан не. 

Сі ту а цыя з сель скай гас па дар кай там 

аб мяр коў ва ла ся не раз пад час убо рач-

най кам па ніі.

— Нам трэ ба пай сці на сур' ёз ную 

рэ фор му аг ра пра мыс ло ва га комп лек-

су Ві цеб шчы ны, — упэў не ны Аляк сандр 

Лу ка шэн ка. — І мы да мо ві лі ся, па чы наць 

бу дзем са струк ту ры па сяў ных пло шчаў. 

Нам трэ ба кар ды наль на змя ніць па ды-

ход да вя дзен ня сель скай гас па дар кі 

на Ві цеб шчы не. У на ступ ным го дзе мы 

па він ны гэ ту праб ле му вы ра шыць раз і 

на заў сё ды.

Асаб лі ва, па сло вах Прэ зі дэн та, гэ та 

да ты чыц ца струк ту ры па сяў ных пло шчаў 

з ары ен та цы яй і на струк ту ру сель ска-

гас па дар чай вы твор час ці. Як рас тлу-

ма чыў кі раў нік кра і ны, гэ та зна чыць, 

трэ ба вы зна чыц ца, што мы бу дзем там 

вы раб ляць, уліч ва ю чы клі ма тыч ныя ўмо-

вы Ві цеб скай воб лас ці, а так са ма ўра-

джай насць зем ляў рэ гі ё на, уз ро вень як 

зем ля роб ства, так і вя дзен ня сель скай 

гас па дар кі.

— Вось комп лекс пы тан няў, якія я 

ха цеў бы аб мер ка ваць, — аб агуль ніў 

кі раў нік кра і ны. — Але ха цеў бы вас па-

пя рэ дзіць: ні я ка га ашу кан ства, ка лі не 

ве да е це, не ка жы це. Вы ж не па пра ві-

це сі ту а цыю дак ла да мі па ва ла вой вы-

твор час ці та го ці ін ша га пра дук ту або 

па каз чы ка. Га лоў нае — гэ та гро шы. 

Ёсць гро шы — нар маль на пра цу е це. 

Рэн та бель ная вы твор часць — ма лай-

цы. Ка лі гэ та га ня ма, та ды на вош та рас-

каз ваць, якія ў вас там пры ва гі, якая 

та вар насць ма ла ка і гэ так да лей? Гэ-

та важ на для та го, каб апе ра тыў на кі-

ра ваць вы твор час цю, але гэ та не мая 

функ цыя — апе ра тыў на кі ра ваць. Гэ-

та функ цыя па він на за кан чвац ца на 

ўзроў ні гу бер на та ра і вам па сту паць 

для да вед кі — ну і мне, ка лі вы мя не 

ін фар му е це. Га лоў ны па каз чык — эфек-

тыў насць. Вось, што га лоў нае, а тут — 

не пры пі шаш.

Пад час ра бо чай су стрэ чы кі раў нік 

дзяр жа вы на га даў аб сва ёй ра ней шай 

прось бе да кі раў ні ка Мі ніс тэр ства сель-

скай гас па дар кі і хар ча ван ня Ле а ні да 

Зай ца ўзяць на кант роль ад но-два по-

лі — да пус цім, у Ві цеб скай воб лас ці 

— і па гля дзець, якія бу дуць ус хо ды, як 
увой дуць па се вы ў зі моў ку і што бу дзе 

вяс ной.

— Каб ужо на рэш це вы зна чыц ца з 

гэ ты мі «ап ты маль ны мі тэр мі на мі па се-

ваў», — ар гу мен та ваў Прэ зі дэнт.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.
yushkevich@zviazda.by

ЭФЕК ТЫЎ НАСЦЬ 
ЯК ГА ЛОЎ НЫ ПА КАЗ ЧЫК
Прэ зі дэн ту да ла жы лі пра ход убо рач най і во сень скай па сяў ной кам па ній

 У тэ му
Ле а нід ЗА ЯЦ, мі ністр сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня:

— Цук ро выя бу ра кі мы пла ну ем са браць ва ла вым збо рам 4,6 млн тон, 
што на 325 ты сяч тон больш за ўзро вень мі ну ла га го да. Буль бу мы за вяр ша ем 
ка паць на пра ця гу двух дзён — з ва ла вым збо рам у адзін міль ён шэсць дзя сят 
ты сяч тон. Гэ та га да стат ко ва для та го, каб за бяс пе чыць унут ра нае спа жы-
ван не і сфар мі ра ваць ка ля 500 ты сяч тон экс парт на га па тэн цы я лу. Акра мя 
гэ та га, у по лі яшчэ 60 ты сяч гек та раў ку ку ру зы на зер не — ча ка ны ўра джай — 
500 ты сяч тон. Уся го на ма ло цім больш за адзін міль ён тон. 

Гра ма дзян ская су поль насцьГра ма дзян ская су поль насць  

ІМ ДА ЎСЯ ГО 
СЯ ГОН НЯ СПРА ВА ЁСЦЬ
Якія пы тан ні аб мяр коў ва юц ца на ме ра пры ем ствах 

«Бе лай Ру сі» ў рэ гі ё нах пе рад з'ез дам?
На пя рэ дад ні чар го ва га з'ез да Рэс пуб лі кан ска га гра-
мад ска га аб' яд нан ня «Бе лая Русь», што па ві нен прай сці 
ў на ступ ным ме ся цы, аб лас ныя ар га ні за цыі збі ра юць 
круг лыя ста лы, пра вод зяць су стрэ чы, кан фе рэн цыі, 
на якіх за кра на юцца са мыя роз ныя тэ мы — па чы на ю чы 
ад унут ра на га ла ду кра і ны да яе між на род най па лі ты кі. 
Мы звяр ну лі ся да кі раў ніц тва аб лас ных ар га ні за цый 
гра мад ска га аб' яд нан ня, каб вы свет ліць, якія ас пек ты 
аб мяр коў ва юц ца най больш сур' ёз на, а якія ў перс пек-
ты ве мо гуць быць пад ня тыя на бу ду чым з'ез дзе.

На мес нік стар шы ні Брэсц кай аб лас ной ар га ні за цыі 
Ва сіль ЛАШЧ:

— Га лоў ныя пы тан ні — гэ та ад но сі ны з Ра сі яй, Еў ра са ю-
зам, а так са ма ас пект тэ ра рыз му. Акра мя та го, мы ак тыў на 
аб мяр коў ва ем са цы яль ную па лі ты ку дзяр жа вы, праб ле му 
са цы яль на га ўтры ман ства. Маг чы масць пра ца ўлад ка ван ня 
мо ла дзі па спе цы яль нас ці і атры ман не год най за ра бот най 
пла ты — гэ та мо ман ты, якія ці ка вяць усіх, не толь кі чле наў 
«Бе лай Ру сі». Бе ла русь — вы со ка аду ка ва ная ін тэ ле кту-
аль ная кра і на, і ў гэ тай су вя зі нас хва люе ад ток мо ла дзі 
з вы со кі мі ба ла мі атэс та таў, якія па сту па юць у ВНУ Ра сіі, 
Літ вы, Поль шчы, дзе іх пры ма юць без цэнт ра лі за ва на га 
тэс ці ра ван ня. У гэ тай су вя зі гу ча лі пра па но вы вы зна чыць 
бал атэс та та, які б да зва ляў не пра хо дзіць цэнт ра лі за ва-
нае тэс ці ра ван не або пра хо дзіць яго толь кі па про філь ным 
прад ме це. Вя до ма, най важ ней шай тэ май на шых су стрэч 
на аб лас ным уз роў ні ста ла раз віц цё «Бе лай Ру сі» як гра-
мад ска-па лі тыч най ар га ні за цыі і яе ро ля ў кан са лі да цыі 
бе ла рус ка га гра мад ства.

На мес нік стар шы ні Гро дзен скай аб лас ной ар га ні за-
цыі Свят ла на ВА РА НІ ЦА:

— Най больш «па пу ляр ныя» мо ман ты ў нас — гэ та ства-
рэн не сіс тэ мы пад бо ру і вы ха ван ня кад раў. Сур' ёз нае аб мер-
ка ван не вы клі ка ла пы тан не аб фор мах дзей нас ці ма ла дзёж-
на га пар ла мен та. У хо дзе пра вя дзен ня ра ён ных і аб лас ной 
кан фе рэн цый бы ло вы зна ча на, што трэ ба зра біць ак цэнт на 
ўзмац нен ні ро лі пяр віч ных ар га ні за цый, ак ты ві за цыі іх дзей-
нас ці ў за леж нас ці ад пры на леж нас ці да га лін. Мы лі чым, 
што най важ ней шая за да ча аб лас ной ар га ні за цыі — гэ та да-
лей шае ажыц цяў лен не яе кан са лі ду ю чай ро лі па рэа лі за цыі 
пра грам ных ра шэн няў дзяр жа вы. Сур' ёз най за да чай на шай 
ар га ні за цыі з'яў ля ец ца за бес пя чэн не ак тыў на га ўдзе лу яе 
чле наў у бу ду чых вы ба рах дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў. 
Да рэ чы, як за сна валь нік «Бе лай Ру сі» Гро дзен ская аб лас ная 
ар га ні за цыя лі чыць, што ў цэ лым аб' яд нан не га то ва і мо жа 
быць пе ра ўтво ра на ў па лі тыч ную пар тыю.

На мес нік стар шы ні Ма гі лёў скай аб лас ной ар га ні за-
цыі Ба рыс ЗІН КЕ ВІЧ:

— Па вы ні ках круг лых ста лоў на пад ста ве тых ас пек таў, 
якія ці ка вяць на шых чле наў больш за ўсё, мы рас пра ца ва лі 
рэ ка мен да цыі ў пра ект пра гра мы ар га ні за цыі. Так, су мес на 
з БРСМ, Бе ла рус кім са ве там ве тэ ра наў, Фон дам мі ру мы 
пра па ну ем пры маць ак тыў ны ўдзел у па вы шэн ні ма ты ва цыі 
да са ма раз віц ця і пра цоў най дзей нас ці на ву чэн цаў і ра бо чай 
мо ла дзі. Асаб лі вая ўва га па він на ўдзя ляц ца па тры я тыч на му 
вы ха ван ню, фар мі ра ван ню гра ма дзян скай жыц цё вай па зі-
цыі і па вы шэн ню ўзроў ню ін тэ ле кту а лі за цыі пад рас та ю ча га 
па ка лен ня. Акра мя та го, праз ма ла дзёж ны пар ла мент пры 
Са ве тах дэ пу та таў трэ ба ства раць умо вы для рэ аль на га 
ўдзе лу ма ла дых гра ма дзян у рэа лі за цыі дзяр жаў най па лі ты-
кі, фар мі ра ван ні пра ва вой і па лі тыч най куль ту ры гра ма дзян. 
Вы ка рыс тоў ва ю чы банк да ных для лі да раў мо ла дзі, чле наў 
«Бе лай Ру сі» і вы пуск ні коў вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
вар та пры цяг ваць у гра мад ска знач ныя па лі тыч ныя пра цэ сы, 
да па ма гаць хут чэй адап та вац ца ў пра цоў ным ка лек ты ве. 
З леп шых мож на фар мі ра ваць кад ра вы рэ зерв, рэ ка мен-
да ваць для ву чо бы ў Ака дэ міі кі ра ван ня пры Прэ зі дэн це і 
вы лу чаць на кі ру ю чую ра бо ту.

На мес нік стар шы ні Го мель скай аб лас ной ар га ні за цыі 
На тал ля МАМ РУ КО ВА:

— Пад час спра ва здач на-вы бар най кан фе рэн цыі на шай 
аб лас ной ар га ні за цыі бы ло ўне се на не каль кі ці ка вых пра па-
ноў, якія вы клі ка лі ак тыў нае аб мер ка ван не: так, член ана лі-
тыч най гру пы пры Рэс пуб лі кан скім Са ве це Анд рэй Стэль мах 
па дзя ліў ся сва і мі дум ка мі аб ра бо це з мо лад дзю. Ён пра па-
на ваў пра пра ца ваць пы тан не аб ар га ні за цыі ана лі тыч ных 
клу баў на ба зе пер ша сных ячэ ек, у якія бу дуць ува хо дзіць 
10—15 ма ла дых спе цы я ліс таў роз ных спе цы яль нас цяў і 
струк тур ных ад дзе лаў прад пры ем стваў. Ён так са ма да даў, 
што на ба зе клу баў мож на ар га ні за ваць круг лыя ста лы для 
аб мер ка ван ня ак ту аль ных праб лем раз віц ця са міх прад пры-
ем стваў або ар га ні за цый, уста ноў аду ка цыі, го ра да, рэ гі ё на, 
праб лем мо ла дзі. Ад но з «па пу ляр ных» пы тан няў — гэ та 
кад ра вы па тэн цы ял. Не аб ход на, каб тут на ча ле ар га ні за-
цыі ста я лі не прос та аў та ры тэт ныя лю дзі, а кі раў ні кі пэў ных 
ра ён ных струк тур, якія ма юць перс пек ты вы рос ту.

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