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ШЧЫ РАЯ РАЗ МО ВА АБ НА ШЫМ ЖЫЦ ЦІ

Пра сем'і, пен сіі 
і ўкла ды

«У най блі жэй шы час мы пры мем 

ра шэн ні. Яны па він ны быць бес прэ-

цэ дэнт ны мі, — пра анан са ваў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка. — Га лоў нае — 

гэ та жыл лё. Ка лі трэ цяе дзі ця на-

ра дзі ла ся і ты ўмоў на атрым лі ва еш 

бяс плат на ква тэ ру ад дзяр жа вы, 

ду маю, бу дуць на ра джаць».

Га лоў нае па жа дан не Прэ зі дэн та 

за не каль кі дзён да жа но ча га свя та 

8 Са ка ві ка (ска заць аб гэ тым па-

пра сі ла Мар' я на Шчот кі на, на мес нік 

стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я-

наль на га схо ду, стар шы ня Бе ла рус-

ка га са ю за жан чын) — каб бе ла рус-

кі на ра джа лі па больш дзя цей. «Гэ та 

і для кра і ны вель мі важ на, — пад-

крэс ліў кі раў нік дзяр жа вы. — Двое 

ва шых, а трэ ці — мой. Гэ та жа ле-

за бе тон на».

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць 

шмат дзет ную сям'ю адзі ным вы-

ра та ван нем для на ро да, асаб лі ва 

ў свят ле тэн дэн цыі ска ра чэн ня на-

ра джаль нас ці, якая за ха пі ла ўсю 

Еў ро пу. На ват у шмат на цы я наль-

най Ра сіі, дзе моц ныя тра ды цыі 

шмат дзет ных сем' яў у роз ных на-

род нас цяў, усё роў на гэ тая тэн дэн-

цыя пра соч ва ец ца.

Пры гэ тым Прэ зі дэнт са шка-

да ван нем ад зна чыў, што знай сці 

са праўд ных муж чын у Бе ла ру сі 

на шым жан чы нам не так прос та. 

«З му жы ка мі, вя до ма, бя да», — 

пры знаў Аляк сандр Лу ка шэн ка, спа-

слаў шы ся на вя лі кую коль касць тых, 

хто мае ад тэр мі ноў ку ад вой ска.

Га лоў ны рэ дак тар га зе ты «На-

род ная во ля» Іо сіф Ся рэ дзіч спы-

таў, ці зной дзе дзяр жа ва маг чы-

мас ці вяр нуць лю дзям гро шы, якія 

«зга рэ лі» на бан каў скіх укла дах 

пас ля раз ва лу СССР.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за явіў, 

што да ру чыць ура ду пра лі чыць, пра 

якую су му ідзе раз мо ва. «Каб ска-

заць, у якія тэр мі ны мы вер нем гэ-

тыя гро шы, трэ ба па гля дзець, якая 

гэ та су ма, з улі кам дэ на мі на цыі, каб 

су ад нес ці з бюд жэ там. Абя цаю вам, 

што ад ка жу на гэ та пы тан не. Ка лі 

гэ та па цяг не на ўзро вень Па слан ня, 

то ска жу пра гэ та ў Па слан ні Прэ зі-

дэн та на ро ду і пар ла мен ту», — ад-

ка заў кі раў нік дзяр жа вы.

Стар шы ня Та ва рыст ва бе ла рус-

кай мо вы, дэпутат Па ла ты прад-

стаў ні коў Але на Ані сім за пы та ла 

на конт пен сій. У ра бот ні каў рэ аль-

на га сек та ра эка но мі кі пен сіі час-

цей за ўсё ні жэй шыя за 400 руб лёў, 

пры гэ тым яны ча сам не мо гуць 

атры маць якас ныя ме ды цын скія 

па слу гі. Дэ пу тат па га дзі ла ся, што 

мы не мо жам ад на ча со ва пад няць 

усім пен сіі, але маг лі б раз гле дзець 

ва ры янт іль гот на га пра ез ду і апла-

ты ме ды цын скіх па слуг. На яе дум-

ку, на ша мо ладзь у тым лі ку хо ча 

з'яз джаць з кра і ны, бо ба чыць, як 

жы вуць за раз іх ба бу лі і дзя ду лі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па га дзіў-

ся, што ў нас не вя лі кія пен сіі. З гэ-

тым трэ ба раз бі рац ца, як і з дэ ма-

гра фіч най сі ту а цы яй. «Раз бя ром ся 

са шмат дзет ны мі сем' я мі, а то праз 

30 га доў ні ко га не за ста нец ца, та-

му што жан чы ны на ра джаць не хо-

чуць, му жы коў нар маль ных ня ма. 

А там і пен сі я мі зой мем ся», — ска-

заў Прэ зі дэнт.

Пра Ку ра па ты, мо ву 
і ідэа ло гію

Жур на ліст «Еў ра ра дыё» за даў 

пы тан не пра ін фар ма цый ную бяс-

пе ку. Аляк сандр Лу ка шэн ка ад-

ка заў, што яго больш хва люе не 

па гро за па-за ме жа мі кра і ны, а 

на коль кі мы здоль ныя і га то выя 

аба ра няц ца. Пер шае — трэ ба ра-

за брац ца ўнут ры. «Лю быя га ра чыя 

су тык нен ні па чы на юц ца з ін фар-

ма цый ных вой наў. І мы па він ны 

ўмець ім про ці ста яць», — лі чыць 

Прэ зі дэнт. Гэ тае пы тан не ўжо сён-

ня вы ра ша ец ца, за пэў ніў кі раў нік 

дзяр жа вы.

«Да вай це бу да ваць сваю ін-

фар ма цый ную бяс пе ку не за кошт 

ін шых ці за кошт на пад каў на ін-

шых», — рэ зю ма ваў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка. Так са ма ён да даў: «Мы 

ўсе пры хіль ны з ва мі, і я перш за 

ўсё, да на шых су ве рэ ні тэ ту і не за-

леж нас ці. Толь кі ў нас роз ныя ме-

та ды ба раць бы за гэ та».

Дру гое пы тан не прад стаў нік 

«Еў ра ра дыё» за даў на конт бе ла-

рус кай мо вы і вы шэй шай на ву чаль-

най уста но вы, дзе б вы кла да лі па-

бе ла рус ку. Прэ зі дэнт ад ка заў, што 

пы тан не на конт ВНУ пра пра цоў ва-

ла ся. У Бе ла ру сі да стат ко ва прад-

ме таў вы кла да юць на бе ла рус кай 

мо ве, упэў не ны Прэ зі дэнт.

Ця гам гу тар кі асаб лі вую ўва гу 

на моў нае пы тан не звяр нуў і гра-

мад скі дзе яч Алег Тру саў. За раз 

аб са лют ная боль шасць за ко наў 

вы хо дзіць па-рус ку. Па яго сло-

вах, суд дзі на ват най ма юць пе ра-

клад чы каў, каб ра за брац ца ў бе-

ла рус ка моў ных спра вах. На дум ку 

Але га Тру са ва, кож ны суд дзя па-

ві нен ве даць дзве мо вы. Так са ма 

ён па пра сіў Па ла ту прад стаў ні коў 

і Са вет Мі ніст раў выда ваць за ко ны 

на дзвюх мо вах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў, 

што бе ла рус кая мо ва, як і рус кая, 

для яго род ная. На яго дум ку, не 

трэ ба іх ста віць у про ці ва гу, але і 

на са джаць та кія па няц ці, як «рус-

кі свет», не трэ ба. У нас бе ла ру сы 

раз маў ля юць на рус кай, та му гэ та 

част ка і на шай куль ту ры. Прэ зі дэнт 

па га дзіў ся, што мо ва — гэ та тое, 

што нас ад роз ні вае ад рус кіх і ад 

ін шых на цы я наль нас цяў. Гэ та асаб-

лі васць на ро да. Трэ ба пад трым лі-

ваць і гэ тыя тэн дэн цыі. На конт 

вы дан ня за ко наў на дзвюх мо вах 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад ка заў, што 

гэ та маг чы ма, але па цяг не да дат-

ко выя вы дат кі.

На конт на цы я наль най ідэн тыч-

нас ці Аляк сандр Лу ка шэн ка па-

га дзіў ся, што трэ ба па каз ваць, 

чым бе ла ру сы ад роз ні ва юц ца ад 

ін шых на ро даў, на шы на цы я наль-

ныя ры сы.

Звяр нуў ся Прэ зі дэнт і да тэ мы 

Ку ра па таў. Ён на га даў, што да ру-

чыў па ста віць пом нік у Ку ра па тах. 

«Не аб ход на пры вес ці мес ца ў па ра-

дак: там па ха ва ныя на шы лю дзі», — 

ад зна чыў ён. Пры гэ тым да даў, што 

не ба чыць ні чо га дрэн на га ў ка фэ 

«По едем, поедим», якое ста іць не-

да лё ка. «Рэ ста ран жа не су праць 

Ку ра пат. І тое, што ту ды за хо дзяць 

лю дзі, гэ та нар маль на», — ска заў 

Прэ зі дэнт, да даў шы, што тэ ма Ку-

ра па таў вы ка рыс тоў ва ец ца не ка-

то ры мі ў пра па ган дысц кіх мэ тах. 

«Так, бы ло. Па гля дзі це на ін шыя 

кра і ны — там так са ма не ты ся чы, а 

міль ё ны гі ну лі. Але трэ ба вы пук ліць 

вось гэ ты ста лін скі пе ры яд, па ка-

заць, што бы лі во ра гі, — ад зна чыў 

ён. — Так, бы лі і та кія. Мо жа быць, 

праз мер на. Але гэ та не зна чыць, 

што пад ста лі нізм трэ ба за га няць 

усё. Там за бі ва лі лю дзей, да пус-

цім, пры Ста лі не — у 30-я га ды. 

А вы ўпэў не ны, што там, на гэ тым 

мес цы, фа шыс ты не рас стрэль ва лі 

яў рэ яў, бе ла ру саў, па ля каў, укра-

ін цаў, рус кіх? Ну, дык да вай це бу-

дзем аб' ек тыў ны мі».

Кі раў нік дзяр жа вы за кра нуў і 

тэ му раз бі тай «ла вы Клін та на» ў 

Ку ра па тах. Ён па ве да міў, што рас-

па ра дзіў ся не ад клад на яе ад на віць 

і на зваў глуп ствам усе сцвяр джэн-

ні, што ўла ды ма юць да яе па шко-

джан ня ха ця б ней кае да чы нен не.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за кра нуў 

і пы тан ні ацэн кі гіс то рыі Бе ла рус-

кай На род най Рэс пуб лі кі. Прэ зі дэнт 

ад зна чыў, што да ты чыц ца ро лі і 

зна чэн ня БНР, што «мы спа кой на 

ру ха ем ся ў на прам ку та го, каб ра-

за брац ца — як бы ло і што бы ло, — 

без пра па ган ды».

Ён пад крэс ліў, што вя лі кая ро ля 

ста біль нас ці і мі ру ў дзяр жа ве — 

у адзін стве на ро да: «У нас сва іх 

праб лем да стат ко ва. Ні я кае бяз-

лад дзе — ні з Ра сіі, ні з За ха ду, ні 

да лей — ні хто нас не адо лее, ка лі 

мы тут бу дзем адзі ныя. Ка лі мы бу-

дзем дзей ні чаць так, як мы з ва мі 

гэ та ра зу ме ем, так, як у нас у га ло-

вах. А не так — ду ма ем ад ноль ка-

ва, а па во дзім ся бе па-роз на му.

Раз мо ву пра на цы я наль ную 

ідэн тыч насць пра цяг нуў бе ла-

рус кі экс перт Аляк сей Дзер мант. 

Ён заўва жыў, што, ня гле дзя чы на 

тое, што ў Бе ла ру сі па куль не на пі-

са ны доб ры пад руч нік па ідэа ло гіі, 

яе каш тоў нас ці і па тры я тызм грун-

ту юц ца на прак ты цы бе ла рус кай 

дзяр жа вы. Маў ляў, гэ тая прак ты ка 

і ёсць на ша ідэа ло гія. Пры гэ тым 

нам, маг чы ма, не ха пае ак тыў нас ці 

ў гэ тай сфе ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ўва-

жыў, што праб ле ма не столь кі ў 

ад сут нас ці доб ра га пад руч ні ка па 

ідэа ло гіі або ма на гра фіі на гэ ту тэ-

му. «Мы да гэ туль не змаг лі вы раз на 

сфар му ля ваць на цы я наль ную ідэю. 

Та кую ідэю, якая б за ха пі ла ўвесь 

на род. Усё, што мне пра па ноў ва лі, 

збі та, неш та не па ды хо дзіць нам. 

Быў бы над звы чай удзяч ны, ка лі б 

нех та сфар му ля ваў гэ ту ідэю і пе-

ра ка наў мя не ў тым, што гэ та тое, 

што трэ ба, каб яна ляг ла на ду шу 

на ро ду», — ска заў Аляк сандр Лу-

ка шэн ка.

Прэ зі дэнт па га дзіў ся, што ідэа-

ла гіч ная ра бо та ў кра і не пра во-

дзіц ца не да стат ко ва якас на. «Час 

змя ніў ся, трэ ба іс ці ін шым шля-

хам, — ска заў ён. — Па трэб ны но-

выя фор мы, флэшмо бы, тое, што 

бу дзе зра зу ме ла мо ла дзі. Ідэа ло гія 

па він на быць больш скі ра ва ная на 

мо ладзь».

Пры гэ тым мы не па він ны ка-

пі ра ваць тое, што ро бяць су се дзі, 

ка лі ў нас ужо ёсць сваё. У су вя зі 

з гэ тым кі раў нік дзяр жа вы пры вёў 

у прык лад ра сій скую ак цыю «Бес-

смя рот ны полк» і бе ла рус кую — 

«Бе ла русь пом ніць».

Прэ зі дэнт лі чыць, што нель га 

за бы ваць і ста рыя фор мы ідэа ла-

гіч най ра бо ты. Ён ад зна чыў, што 

ўда ло ся ўцяг нуць мо ладзь у дэ ман-

стра цыі на Дзень Пе ра мо гі, і гэ та 

доб ра.

Ён на га даў у су вя зі з гэ тым пра 

но выя фор мы ра бо ты на ўзроў ні кі-

раў ні ка дзяр жа вы, на прык лад свя-

точ ны баль у Па ла цы Не за леж нас-

ці, у якім ра зам з мо лад дзю бра лі 

ўдзел і най вы шэй шыя служ бо выя 

асо бы дзяр жа вы. «Ха чу, каб гэ та 

ста ла тра ды цы яй. Трэ ба, каб гэ та 

за ха ва ла ся», — ска заў Прэ зі дэнт.

Гэ та да ты чыц ца і ўлас на бу дын ка 

Па ла ца Не за леж нас ці, на эк скур сіі 

ў які ты ся чы лю дзей ча ка юць чар-

гі. Як і ўзве дзе ны ня даў на бу ды нак 

Вяр хоў на га Су да Бе ла ру сі — гэ та 

сім ва лы на шай не за леж нас ці і су-

ве рэ ні тэ ту, пад крэс ліў бе ла рус кі 

лі дар.

Па лі то лаг Ва дзім Гі гін вы ка заў 

сваё мер ка ван не пра ідэа ло гію. Ён 

звяр нуў ува гу на тое, што мы са мі 

па він ны фар мі ра ваць па ра дак дня, 

шу каць у гіс то рыі фак ты і асоб, якія 

здоль ныя аб' яд наць лю дзей роз ных 

по гля даў. На яго дум ку, на цы я наль-

ная ідэя, ма быць, і не да кан ца, але 

ўжо сфар мі ра ва ла ся.

Аляк сандр Лу ка шэн ка не з у сім 

па га дзіў ся. На яго дум ку, на цы я-

наль ная ідэя па він на быць асаб-

лі вай, клас ці ся на ду шу і сэр ца. 

«З май го пунк ту гле джан ня, мы гэ ту 

на цы я наль ную ідэю не вы пра ца ва-

лі, та кую, за якую маг чы ма за ча піц-

ца», — пра ка мен та ваў Прэ зі дэнт. 

Ма быць, час не прый шоў.

Што да ты чыц ца ідэа ло гіі, Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што 

гэ та ня прос тая пра ца, ідэ о ла гі — 

па штуч ны та вар, трэ ба звяр таць 

на лю дзей з та кі мі здоль нас ця мі 

асаб лі вую ўва гу і пры цяг ваць іх да 

ра бо ты.

Пра му зыку і му зе і
Ад каз ва ю чы на пы тан не пра 

на цы я наль ны ад бор кон кур су «Еў-

ра ба чан не», Прэ зі дэнт па га дзіў ся, 

што пе ра мо га ў гэ тым кон кур се 

пра цуе на імідж кра і ны, і адзначыў, 

што ён со чыць за пра цэ сам унут ра-

на га ад бо ру. «Ка лі на гэ та тра цяц-

ца гро шы, то нех та па ві нен нес ці 

ад каз насць. Ка го па сы ла ем? Хто 

па ві нен ад каз ваць за гэ та? Ар га ні-

за тар і жу ры», — за ўва жыў ён.

«Па він ны па ехаць год ныя лю дзі, 

якія пе ра мо гуць у ад бо ры, — пад-

крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Ні 

ў якім ра зе ні я кіх прэ фе рэн цый быць 

не па він на. Пе ра маг лі — па еха лі».

Ён пад крэс ліў, што тут не да-

пу шчаль нае пра соў ван не «сва-

іх». Пры гэ тым да даў: «Еў ра ба-

чан не» — гэ та не чыс та му зыч ны 

кон курс, гэ та даў но па лі ты за ва ны 

кон курс. І рэд ка бы вае, што там пе-

ра мо жа той, хто па ві нен. Асаб лі ва 

пры га ла са ван ні на пост са вец кай 

пра сто ры».

Кі раў нік дзяр жа вы пры знаў ся, 

што сам лю біць лі рыч ную му зы ку. 

Пры гэ тым у яго сям'і ёсць ама тар і 

вы ка наў ца кла сі кі — сын Мі ка лай.

У працяг тэмы культуры было 

ўзнята пытанне будаўніцтва ў 

Мінску музейнага квартала. «Ка-

лі там не вя лі кія гро шы і мож на па-

ско рыц ца, то по тым да па ма гу, усё 

роў на ж бу дзем бу да ваць. Па жа-

да на хут чэй», — ска заў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка, да ру чыў шы стар шы ні 

Мін гар вы кан ка ма Ана то лю Сі ва ку 

аса біс та аца ніць аб' ём ра бот на бу-

даў ніц тве.

«А то мы рас цяг нем гэ тую бу доў-

лю, і яна нам у два ра зы да ра жэй 

абы дзец ца. Ад шу ка ем без бюд жэ ту 

гро шы, трэ ба па гля дзець, ці шмат 

там пра цы і ў якія тэр мі ны мо жам 

пры нар маль ным фі нан са ван ні гэ та 

ўсё за вяр шыць», — да даў кі раў нік 

дзяр жа вы.

Як рас ка заў ге не раль ны ды рэк-

тар На цы я наль на га мас тац ка га му-

зея Ула дзі мір Пра кап цоў, пер шую 

чар гу му зей на га квар та ла пла ну-

ец ца ад крыць у 2020 го дзе. На гэ-

тым ме ра пры ем стве бу дуць ча каць 

і Прэ зі дэн та.

Ула дзі мір Пра кап цоў так са ма 

агу чыў прось бу аб су стрэ чы з кі-

раў ні ком дзяр жа вы ад Бе ла рус кай 

кан фе дэ ра цыі твор чых са юзаў, якая 

аб' яд ноў вае мас та коў, му зы каў, ар-

хі тэк та раў і ін шых твор чых лю дзей. 

Прад стаў ні кі са юзаў маг лі б агу чыць 

прось бы і праб ле мы, пры чым мно-

гія з іх не па тра бу юць фі нан са вых 

улі ван няў, ад зна чыў ён. Аляк сандр 

Лу ка шэн ка ад ка заў, што гэ та пра-

віль ная і вель мі доб рая пра па но ва, 

і да ру чыў Ад мі ніст ра цыі Прэ зі дэн та 

пра ду маць фар мат су стрэ чы.

Пра ха кей 
і трэ на жо ры 
ў вёс ках

Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў-

ся пра стан спраў у бе ла рус кім ха-

кеі.

«Я быў іні цы я та рам гэ тай су пер-

се рыі па між ха кей ным клу бам «Ды-

на ма-Мінск» і збор най эк стра лі гі, — 

ад ка заў ён на ад но з пы тан няў. — 

Ня гле дзя чы на вя ліз ную ўва гу да 

гэ та га ві ду спор ту ў нас у кра і не, 

мы атрым лі ва ем ад ва рот ны вы нік. 

На цы я наль ная збор ная вы ле це ла з 

элі ты су свет на га ха кея, «ма ла дзёж-

ка» так са ма. Я па чаў прад' яў ляць 

жорст кія прэ тэн зіі да ад каз ных асоб, 

па чы на ю чы з Фе дэ ра цыі ха кея, трэ-

не раў вя ду чых клу баў і да ўра да. 

Ты дзень та му пра па на ваў Мі ха і лу 

За ха ра ву ўзмац ніць яго «Юнац тва» 

і згу ляць су праць мінск ага «Ды на-

ма», якое ра на скон чы ла се зон. Хто 

вый грае се рыю — той бу дзе ў КХЛ. 

Пры ма ю чы та кое ра шэн не, ха цеў 

па гля дзець, ча го вар ты наш унут-

ра ны чэм пі я нат».

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, што 

пры фар мі ра ван ні скла ду і трэ-

нер ска га, і ха ке іс таў на на ступ ны 

се зон не аб ход на ра біць стаў ку на 

ай чын ных спе цы я ліс таў і гуль цоў, 

а так са ма пра вес ці якас ную між-

се зон ную пад рых тоў ку. «Бар да ка 

ў ха кеі ў нас ха пае: па зна ём стве 

ўзяць сяб ра, та му Дзміт рый Бас каў 

і па ві нен на вес ці там па ра дак», — 

за ўва жыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэн ту спа да ба лі ся дзве 

мі ну лыя гуль ні, ён ад зна чыў пад-

трым ку заў зя та раў на дзвюх арэ нах 

і пла нуе на ве даць трэ ці матч гэ тых 

ка ман даў у «Мінск-Арэ не».

Адно з пытанняў да ты чы ла ся 

маг чы мас ці трэ ні ро вак для дзя-

цей з ма лых на се ле ных пунк таў. 

Жур на ліст ка рэ гі я наль на га пар та ла 

Мін скай воб лас ці рас ка за ла Прэ зі-

дэн ту гіс то рыю дзя цей з вёс кі на 

Случ чы не, якія ар га ні за ва лі сва і мі 

сі ла мі неш та на кшталт фіт нес-клу-

ба ў за кі ну тым бу дын ку. Не ўза ба-

ве са ма роб ная «трэ на жор ка» бы ла 

за кры тая — з мер ка ван няў бяс пе кі. 

Ка рэс пан дэнт па ка за ла не вя лі кі ві-

дэа ро лік-зва рот сель скай мо ла дзі 

да ўсіх не абы яка вых з прось бай 

да па маг чы ў ства рэн ні паў на вар-

тас най фіт нес-за лы.

«На ту раль на, мы ад рэ агу ем на 

гэ та, — за пэў ніў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка і да ру чыў на мес ні ку прэм' ер-

мі ніст ра Іга ру Пет ры шэн ку за няц ца 

гэ тым пы тан нем. — У шко ле ар га ні-

за ваць лепш бы ло б. У аг ра га рад-

ках буй ных мы так і ро бім ця пер 

комп лек сы ў шко ле. Дзе ці і баць коў 

цяг нуць на гэ тыя пля цоў кі».

Пры гэ тым Аляк сандр Лу ка шэн-

ка пад крэс ліў, што пы тан не вар-

та раз гле дзець шы рэй, не толь кі ў 

рам ках пры ват на га вы пад ку. «Гэ та 

па він на нас пад штурх нуць да сур'-

ёз на га роз ду му. Та му з мі ніст рам 

аду ка цыі зай мі це ся і мне да ла-

жы це (аб пра ве дзе най пра цы. — 

«Зв.»)», — ска заў Прэ зі дэнт.

На «Вя лі кай раз мо ве» пра ца ва лі 

На дзея АНІ СО ВІЧ, 

Ма рыя ДА ДА ЛКА, 

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

Фота БелТА.
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1—3-й стар.)


