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Ён да даў, што ёсць аб' ек тыў ныя 

і суб' ек тыў ныя пры чы ны, што не ўсе 

ўспры ма юць ар га ні за цыю ад на-

знач на. Да рэ чы, кі раў нік дзяр жа вы 

за ўва жыў, што гра мад ства за раз 

«па ля ве ла», асаб лі ва на пост са-

вец кай пра сто ры. Сла вян скія на-

ро ды ад хі лі лі ра ды ка лізм, ад ча го 

мы вый гра ём.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што за-

раз ідзе ба раць ба за мо ладзь, па-

коль кі да рос лых лю дзей па мя няць 

цяж ка. Ён па ра іў у гэ ты бур ны час 

пры трым лі вац ца спа кой ных, цэнт-

рысц кіх ары ен ці раў. На яго дум ку, 

па мыл кі бу дуць, але лепш няхай 

яны бу дуць та кія, каб іх мож на бы ло 

вы пра віць.

Не аб ход на вы зна чыц ца з кі-

рун ка мі, па якіх бу дзе пра ца ваць 

мо ладзь, вы зна чыць яе пра ва, 

пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка. 

Та кім чы нам даць сіг нал гра мад-

ству. Ор га нам ула ды трэ ба шчы-

ра ска заць, які мі паў на моц тва мі 

яны змо гуць на дзя ліць мо ладзь, у 

чым яе прад стаў ні кі мо гуць быць 

па моч ні ка мі для дзяр жа вы, лі чыць 

Прэ зі дэнт.

ЁСЦЬ МЕС ЦА ПОДЗ ВІ ГУ
На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, як 

бы ні ха це ла ся ка мусь ці ска зіць гіс-

то рыю, яна пад ма ца ва на рэ аль ны-

мі фак та мі, ліч ба мі, да ку мен таль-

най хро ні кай.

«Сён ня мы з удзяч нас цю і па-

чуц цём го на ру ўспа мі на ем кам са-

моль цаў да ва ен на га пе ры я ду, якія 

ўзя лі шэф ства над та кі мі зна ка вы мі 

бе ла рус кі мі аб' ек та мі, як Бел ДРЭС, 

«Гом сель маш», Ар шан скі льно кам-

бі нат. Кам са моль цы бы лі пер шы мі 

бу даў ні ка мі Ма гі лёў скай фаб ры-

кі штуч на га ва лак на, — на га даў 

Прэ зі дэнт. — Пры іх удзе ле бы лі 

ўзве дзе ны Ма гі лёў скі тру ба лі цей ны 

за вод, Кры чаў скі цэ мент ны, Баб-

руй скі дрэ ва ап ра цоў чы кам бі нат».

Аляксандр Лукашэнка так са ма 

да даў, што на бе ла рус кіх бу доў лях 

у той час пра ца ва лі прад стаў ні кі 

ўсіх рэс пуб лік бы ло га Са вец ка га 

Са ю за. Бе ла рус кія хлоп цы і дзяў ча-

ты — больш за 17 ты сяч, уз во дзі лі 

Днеп ра ГЭС, Ста лін град скі трак тар-

ны за вод, Кам са мольск-на-Аму ры, 

шах ты Дан ба са.

Га во ра чы пра гіс то рыю ВЛКСМ, 

мы ўспа мі на ем га ды Вя лі кай Ай-

чын най вай ны. Міль ё ны юна коў і 

дзяў чат іш лі на фронт доб ра ах вот-

ні ка мі, на га даў Аляк сандр Лу ка-

шэн ка. Сва бо ду сва ёй зям лі і жыц-

цё ін шых лю дзей ста ві лі вы шэй за 

ўлас нае жыц цё. І гэ та не вы со кія 

сло вы — так яно і бы ло на са мрэч.

Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, што 

ў пер шыя ме ся цы вай ны больш за 

па ло ву бе ла рус кіх кам са моль цаў 

пай шлі на фронт. «Ка ля паў ты ся чы 

Ге ро яў Са вец ка га Са ю за — бе ла-

ру сы і вы хад цы з Бе ла ру сі. Больш 

за трыс та з іх — гэ та кам са моль-

цы», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

У пас ля ва ен ны час ма ла дыя лю-

дзі ад наў ля лі кра і ну з раз ру хі. У тыя 

га ды мо ладзь ак тыў на ўклю ча ла ся 

ў ра бо ту на асноў ных бу доў лях.

«На цы я наль ны аэ ра порт Мінск, 

ста ліч ны мет ра па лі тэн, мно гія ін-

шыя стра тэ гіч на важ ныя для раз-

віц ця кра і ны аб' ек ты — так са ма 

вы нік удар най кам са моль скай 

пра цы», — пад крэс ліў Аляк сандр 

Лу ка шэн ка.

«Шлях кам са мо ла — гэ та шлях 

вы пра ба ван няў і ства рэн ня. Яго 

ге роі кож ным сва ім здзяйс нен нем 

ума цоў ва лі прэ стыж і па мна жа лі 

сла ву на шай ар га ні за цыі, — ад-

зна чыў бе ла рус кі лі дар.

На дум ку кі раў ні ка дзяр жа вы, 

кам са моль цы лі чы лі ся элі тай гра-

мад ства. Ён так са ма на га даў, што 

за ўсю гіс то рыю ар га ні за цыі шко лу 

ВЛКСМ прай шло ка ля 200 міль ё наў 

ча ла век. Прэ зі дэнт да даў, што кам-

са мол заў сё ды быў куз няй кад раў 

для ўсіх сфер дзяр жаў на га кі ра ван-

ня, а ўся дзей насць ар га ні за цыі бы-

ла вы бу да ва на так, што яна са праў-

ды з'яў ля ла ся шко лай жыц ця.

ПРАЗ ГА ДЫ
Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, 

што ўсе фак ты, звя за ныя з асноў ны-

мі ве ха мі кам са моль ска га ру ху, не 

пад ля га юць су мне ву, іх нель га пе ра-

пі саць ці сха ваць. Праз сто га доў не 

стра ці лі сва ёй ак ту аль нас ці па няц ці 

сяб роў ства, бра тэр ства, адзін ства, 

лю бо ві да Ра дзі мы, ве ры ў бу ду чы-

ню, якія ста лі гім нам ВЛКСМ.

«Та му, ка лі рас паў ся Са юз і но-

выя дзяр жа вы пе ра крэс лі лі слаў-

ную гіс то рыю кам са мо ла, мы пад-

ха пі лі яго сцяг і пе рад алі на шым 

дзе цям, — ска заў кі раў нік дзяр жа-

вы. — Ства ра ю чы наш Са юз мо ла-

дзі, мы ні чо га но ва га не пры ду ма лі, 

а ўзя лі за асно ву су вязь па ка лен-

няў, пе ра ем насць, на шу гіс та рыч-

ную па мяць».

Бе ла рус кі лі дар чар го вы раз 

звяр нуў ся да ак ты ву БРСМ: яны 

па він ны ве даць і ра зу мець, што 

з'яў ля юц ца на шчад ка мі ге ро яў. 

Не аб ход на бе раг чы праў ду пра 

ге ра іч нае мі ну лае, рас каз ваць яе 

пад рас та ю ча му па ка лен ню, по тым 

і сва ім дзе цям.

Прэ зі дэнт пад крэс ліў: трэ ба за-

ха ваць мір і адзін ства, за ве шча-

ныя кам са моль ца мі, пра цяг нуць іх 

спра ву — жыць і пра ца ваць у імя 

шчас ця і даб ра бы ту бу ду чых па ка-

лен няў.

Год нае па ка лен не ўда ло ся вы-

ха ваць ужо ў су ве рэн най Бе ла ру сі, 

але ў гла баль ным і ма раль ным сэн-

се свет не стаў леп шы, а ба раць ба 

даб ра і зла не спы ня ец ца, звяр нуў 

ува гу Аляк сандр Лу ка шэн ка: «Яна 

пра ні кае ў ду хоў ную, са цы яль ную, 

эка на міч ную і па лі тыч ную сфе ры. 

Праз кні гі, на ві ны, філь мы, рэ кла му, 

мо ду. Гэ та фронт, дзе не стра ля юць, 

але так са ма б'юць на па ра жэн не — 

толь кі праз свя до масць лю дзей».

СТВА РАЦЬ 
І РАЗ ВІ ВАЦЬ

Па сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, 

за да ча ак ты ву БРСМ — ад стой ваць 

вы со кія ідэа лы сум лен нас ці і спра-

вяд лі вас ці, тра ды цый ныя ду хоў-

ныя каш тоў нас ці. Ка лі на зі раць за 

апош ні мі тра гіч ны мі па дзея мі, ста-

но віц ца ві даць, што пунк там ад лі ку 

мно гіх ста ла мэ та на кі ра ва нае ма ні-

пу ля ван не свя до мас цю мо ла дзі.

Прэ зі дэнт звяр нуў ува гу, што 

за да ча мо ла дзі — не даць шан цу 

на ват на спро бу вы ка рыс таць іх 

ро зум, ін тэ лект і энер гію ў раз бу-

раль ных мэ тах.

Аляк сандр Лу ка шэн ка да даў, 

што ак тыў БРСМ па ві нен стаць 

цэнт рам пры цяг нен ня для ас тат ніх 

ад на год каў і ўсіх дзя цей Бе ла ру сі. 

Ён пад крэс ліў: не трэ ба за цяг ваць 

мо ладзь у БРСМ, трэ ба ад чу ваць, 

чым жы ве мо ладзь, быць на пе ра-

дзе на адзін крок.

Пры гэ тым ён ад зна чыў, што ра-

зам з тра ды цый ны мі кі рун ка мі трэ-

ба браць на ся бе больш скла да ныя 

і маш таб ныя за да чы. «Трэ ба менш 

гуч ных слоў і больш кан крэт ных 

спраў», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

У прык лад ён пры вёў на шу ІТ-

сфе ру: кі раў нік дзяр жа вы спы таў 

у спе цы я ліс таў, ці хо чуць яны зай-

мац ца гэ тым, — яны па цвер дзі лі 

ці ка васць, унес лі пра па но вы. Так-

са ма і з ма ла дзёж ны мі ар га ні за-

цы я мі: яны па він ны ска заць, ча го 

хо чуць, а ўла да ад рэ агуе ўка за мі і 

рас па ра джэн ня мі, на дзе ліць улад-

ны мі паў на моц тва мі.

Мо ла дзі ёсць дзе пры мя ніць 

ся бе. Кі раў нік дзяр жа вы пра па на-

ваў ства раць пра цоў ныя бры га ды, 

браць шэф ства над бу даў ніц твам 

вя лі кіх аб' ек таў, да лу чац ца да 

пы тан няў дзяр жаў на га кі ра ван-

ня. «Кож ны з вас па ві нен зра зу-

мець: ні чо га ў све це не да ец ца 

без цяж кай пра цы і вы пра ба ван-

няў, лёг ка га хле ба не бы вае», — 

кан ста та ваў ён.

Пас ля гэ та га Аляк сандр Лу ка-

шэн ка за пра сіў пры сут ных да гу-

тар кі.

Ак ты віст Ака дэ міі кі ра-

ван ня пры Прэ зі дэн це 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

Аляк сандр Бур да пра па-

на ваў пры сво іць Па ла-

цу Не за леж нас ці ста тус 

гіс то ры ка-куль тур най 

каш тоў нас ці і вы ка заў 

над зею, што Аляк сандр 

Лу ка шэн ка пад тры мае 

та кое па чы нан не.

У ад каз бе ла рус кі лі дар 

ад зна чыў, што іс ну юць пэў-

ныя пра цэ ду ры, ка лі гэ та 

ідэя бу дзе пад тры ма на, то 

ён па го дзіц ца.

На ву ко вы су пра цоў нік, 

ас пі рант «ДНУ Ін сты ту-

та бія ар га ніч най хі міі НАН 

Бе ла ру сі» Анас та сія Лап-

ко пры нес ла на су стрэ чу 

дзяр жаў ны сцяг, з якім пад-

ня ла ся на не каль кі гор ных 

вяр шы няў. На яе дум ку, 

бе ла ру сы сла ба па пу ля ры-

зу юць сваю сім во лі ку, та му 

пра па на ва ла зра біць у кож-

ны дом па да ру нак з вы явай 

дзяр жаў най сім во лі кі.

Прэ зі дэнт за явіў, што гэ-

та доб рая пра па но ва, яна 

бу дзе рэа лі за ва на. Пры 

гэ тым ён ад зна чыў, што 

не ўсе за хо чуць атры маць 

гэ ты сцяг, але пе ра важ ная 

боль шасць лю дзей яго возь-

 ме. Кі раў нік дзяр жа вы да-

 ру чыў ад па вед ным ор га нам 

за няц ца гэ тым пы тан нем.

Лі дар Іва наў скай ра ён най 

ар га ні за цыі БРСМ Сяр гей 

Ду бік за пра сіў Аляк санд ра 

Лу ка шэн ку ў Брэст, які не-

ўза ба ве бу дзе свят ка ваць 

ты ся ча год дзе з дня за сна-

ван ня, і ў мяс цо вы па тры я-

тыч ны цэнтр, пер шы ў кра і-

не. Бе ла рус кі лі дар пры няў 

за пра шэн не.

Яшчэ ад но пы тан не пра-

гу ча ла ад ак ты віс та, які 

пры маў удзел у бу даў ніц тве 

Бе ла рус кай атам най элект-

ра стан цыі: над бу даў ніц твам 

яко га буй но га аб' ек та трэ ба 

бу дзе ўзяць шэф ства БРСМ 

на ступ ны раз? Прэ зі дэнт па-

абя цаў, што ра зам з кі раў-

ніц твам кра і ны па ду мае над 

гэ тым пы тан нем. У на шай 

дзяр жа ве ўдзя ля ец ца вя лі кая 

ўва га перс пек тыў ным сфе-

рам — кос ма су, ІТ, Бе лА ЭС. 

Бе ла рус кі лі дар за явіў, што 

ма ла дзёж най бу доў ляй бу-

дзе аб ве шча ны та кі аб' ект, 

які бу дзе сім ва лі за ваць на шы 

па мкнен ні. «Гэ та бу дзе аб' ект 

бу ду чы ні», — ска заў ён.

Пра па но ва ад ак ты ву: 

пра во дзіць Фо рум сель скай 

мо ла дзі, які б збі раў ма ла-

дых пра цаў ні коў сель ска-

гас па дар чай вы твор час ці, 

прад пры маль ні каў, ра бот-

ні каў са цы яль най сфе ры. 

Кі раў нік дзяр жа вы пад тры-

маў ідэю.

Анас та сія Мар коў ская 

вы сту пі ла з іні цы я ты вай 

ства рэн ня ва ўсіх рэ гі ё нах 

Бе ла ру сі пар каў ся мей ных 

дрэў, дзе кож ная сям'я мо-

жа па са дзіць дрэ ва з на го-

ды шлю бу і ін шых важ ных 

ся мей ных пад стаў, а так-

са ма па пра сі ла Прэ зі дэн-

та вяс ной на ступ на га го да 

за клас ці ў Бе ла ру сі пер шы 

парк. Бе ла рус кі лі дар на-

зваў іні цы я ты ву цу доў най і 

пад тры маў яе, а так са ма да-

даў, што не аб ход на вы зна-

чыц ца з мес цам. Бе ла рус кі 

лі дар ад зна чыў, што 2019 

год, які так са ма прой дзе пад 

зна кам Го да ма лой ра дзі мы, 

мо жа быць пры све ча ны азе-

ля нен ню і пры ро дзе.

Кі раў нік Ма ла дзёж най 

фе дэ ра цыі вар каў та Аляк-

сандр Сер гі ен ка пад няў пы-

тан не аб ства рэн ні ад па вед-

ных пля цо вак для за ня ткаў 

спор там. Па сло вах хлоп ца, у 

рэ гі ё нах та кіх пля цо вак не ха-

пае. Бе ла рус кі лі дар па пра сіў 

Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та 

пра пра ца ваць гэ тую пра па-

но ву і па абя цаў пад трым ку.

Да кі раў ні ка дзяр жа вы 

звяр ну ла ся пі я нер ка. Яна 

спы та ла, якія ся мей ныя на-

ва год нія тра ды цыі ёсць у бе-

ла рус ка га лі да ра. У ад каз 

Аляк сандр Лу ка шэн ка ска-

 заў, што га лоў ная тра ды-

 цыя — пра вес ці прэ зі дэнц кую

ёл ку, а ўсё ас тат няе дру-

гас нае. Ён ад зна чыў, што 

ўзім ку час та на вед вае да-

мы-ін тэр на ты, гэ та ро бяць і 

яго сы ны. Прэ зі дэнт за пра-

сіў пі я нер ку на ёл ку, а дзяў-

чын ка ў ад каз за пра сі ла яго 

на кан цэрт дзі ця чай шко лы 

мас тац тваў у Смар гонь.

Да кі раў ні ка дзяр жа-

вы звяр ну ла ся стар шы ня 

Цэнт раль на га са ве та «Бе-

ла рус кай рэс пуб лі кан скай 

пі я нер скай ар га ні за цый» 

Аляк санд ра Ган ча ро ва — 

яна рас ка за ла, што БРСМ 

рэа лі зуе пра ект па ства рэн ні 

ро лі каў пра ма лую ра дзі му, і 

па пра сі ла даць маг чы масць 

па каз ваць іх у эфі ры тэ ле-

ка на лаў. Аляк сандр Лу ка-

шэн ка пад тры маў пра па но-

ву, але ад зна чыў, што ро лі кі 

па він ны быць вар ты мі.

Пра гу ча ла пра па но ва ад 

ак ты ву, як па пу ля ры за ваць 

дзяр жаў ную сім во лі ку: на-

прык лад, на пло шчы Дзяр-

жаў на га сця га ёсць эк ран, 

на якім транс лю юц ца яр кія 

мо ман ты ўзна га ро джан ня 

бе ла рус кіх спарт сме наў. Бы-

ло пра па на ва на да даць фа-

та гра фіі су ай чын ні каў, у якіх 

ёсць пэў ныя пос пе хі і ў ін шых 

га лі нах. Аляк сандр Лу ка шэн-

ка ад на знач на пад тры маў 

ідэю і па абя цаў, што ўжо да 

1 сту дзе ня гэ та бу дзе зроб-

ле на. Ён пад крэс ліў: трэ ба 

па каз ваць на шых лю дзей.

Акра мя та го, кі раў ні ка 

дзяр жа вы па пра сі лі рас ка-

заць пра са мыя яр кія ўспа-

мі ны кам са моль скай ма ла-

до сці. Як уру ча лі яму кам-

са моль скі бі лет? Аляк сандр 

Лу ка шэн ка рас ка заў, што 

быў га рэ зам у шко ле, та му 

ўступ лен не за цяг ва ла ся. Ён 

вель мі доб ра за пом ніў сам 

мо мант уру чэн ня. Кі раў нік 

дзяр жа вы ад зна чыў, што 

ка лі б у яго жыц ці не бы ло 

кам са мо ла, то ён не быў бы 

Прэ зі дэн там. А ка лі б і стаў 

на ча ле кра і ны, то не быў бы 

ў асоб ных пы тан нях та кім 

эфек тыў ным.

На пры кан цы раз мо вы 

Прэ зі дэн ту па да ры лі кні гу 

«У рыт ме імк лі вых га доў...» 

пра гіс то рыю ма ла дзёж на га 

ру ху Бе ла ру сі.

Пас ля для кі раў ні ка дзяр -

жа вы пра вя лі не вя лі кую эк с-

кур сію па ін тэр ак тыў ных

пля цоў ках, пры све ча ных 

ра бо це БРСМ на су час ным 

эта пе. Яшчэ кі раў ні ку дзяр-

жа вы пра дэ ман стра ва лі ай-

чын ны 3D-прын тар. Ра зам з 

бай ца мі сту дат ра даў Аляк-

сандр Лу ка шэн ка пра спя ваў 

дзве пес ні. Ці ка ва, што му-

зыч нае су пра ва джэн не на 

ра я лі за бяс пе чыў ма лод шы 

сын Прэ зі дэн та Мі ка лай і яго 

вы клад чы ца. Акра мя та го, 

бай цы сту дат ра даў па да ры-

лі бе ла рус ка му лі да ру бай-

цоў ку су час на га ўзо ру.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

ПА ЛА ЦУ — СТА ТУС КАШ ТОЎ НАС ЦІ, СЦЯГ — У КОЖ НЫ ДОМ
Га лоў нае з гу тар кі Аляк санд ра Лу ка шэн кі з ак ты вам БРСМ

ЯК ПАД НЯЦЬ 
33 РА Ё НЫ?

Пра гра му дзей нас ці ўра да на 

2018—2020 га ды раз гле дзе-

лі на па шы ра ным па ся джэн-

ні Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 

прад стаў ні коў На цы я наль на-

га схо ду Бе ла ру сі па дзяр-

жаў ным бу даў ніц тве, мяс-

цо вым са ма кі ра ван ні і рэг-

ла мен це. Мі ністр эка но мі кі 

Дзміт рый КРУ ТОЙ рас ка заў 

пра асноў ныя мо ман ты і ад-

ка заў на пы тан ні дэ пу та таў.

Пе рад па ся джэн нем мі ністр 

па ве да міў жур на ліс там, што за-

хоў ва ец ца пра гноз па рос це эка-

но мі кі на шай кра і ны ў 2018 го дзе 

не менш, чым на 3,5 %. Вар та ча-

каць не ка то рых кроп ка вых ка рэк-

ці ро вак па сек та рах, але ў цэ лым 

пра гноз не зме ніц ца. 

У сва ім дак ла дзе Дзміт рый Кру-

той зра біў ак цэн ты на не ка то рых 

па зі цы ях. У пры ват нас ці, га во ра-

чы пра рэ гі ё ны, мі ністр ад зна чыў, 

што пад ува гай раз віц цё, па-пер-

шае, 11 га ра доў, дзе на сель ніц-

 тва вы шэй за 80 ты сяч ча ла век. 

У якас ці пі лот на га пра ек та ў гэ тым 

кі рун ку мож на раз гля даць Ор шу.

Па-дру гое, у цэнт ры ўва гі — ра ё -

ны са скла да ным эка на міч ным

ста но ві шчам. На сён ня вы зна ча ны 

33 та кія рэ гі ё ны, не аб ход на вы-

вес ці іх на нар маль ны ўзро вень. 

Бы ло вы ра ша на ад пра ца ваць гэ тую

кан цэп цыю на пры кла дзе Свіс лац-

ка га, Зэ львен ска га і Во ра наў ска га 

ра ё наў Гро дзен скай воб лас ці.

На дзея АНІ СО ВІЧ.

У пар ла менц еУ пар ла менц е

СТРА ТЭ ГІЧ НАЕ 
ПАРТ НЁР СТВА
Дэ пу та ты Еў ра пар ла мен та 

на ве да лі бе ла рус кую ста лі-

цу. Дэ ле га цыя пра вя ла ўчо ра 

су стрэ чу ў ніж няй па ла це на-

ша га На цы я наль на га схо ду. 

Пад час яе бы лі пад ве дзе ны 

пэў ныя вы ні кі су пра цоў ніц-

тва Еў ра пар ла мен та з Бе ла-

рус сю за апош нія пяць га доў, 

а так са ма аб мер ка ва ны пунк-

ты ўза е ма дзе ян ня ў сён няш-

нім па рад ку дня.

Ба ляс лаў ПІРШ ТУК, на мес нік 

стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў 

На цы я наль на га схо ду Бе ла ру сі, 

ад зна чыў пе рад су стрэ чай: «Па-

шы рэн не і па глыб лен не ад но сін з 

Еў ра пар ла мен там з'яў ля ец ца на-

шай пры яры тэт най за да чай. У нас 

шмат агуль ных мэт і ін та рэ саў. 

Перш за ўсё, уз мац нен не бяс пе кі 

на на шым кан ты нен це, эка на міч-

ны рост, аба ро на пра воў і ін та рэ-

саў на шых гра ма дзян.

Пар ла мен та рый на га даў пра 

між на род ныя кан фе рэн цыі, якія 

пры ма ла на ша кра і на на пра ця гу 

гэ та га го да. У тым лі ку звяр нуў

ува гу на па ся джэн не ас ноў най

гру пы Мюн хен скай кан фе рэн цыі 

па бяс пе цы, якая па чы на ец ца 

сён ня ў Мін ску. На дум ку Ба ляс-

ла ва Пірш ту ка, гэ та маг чы масць 

больш прад мет на і якас на аца ніць 

па ды хо ды да не ка то рых пы тан няў 

і знай сці агуль ныя пунк ты рос ту.

«Мы па ста ві лі пе рад са бой та-

кі пры яры тэт — ды вер сі фі ка цыя 

на ша га экс пар ту. Адзін са стра тэ-

гіч ных на прам каў — гэ та вы хад на 

тэ ры то рыю Еў ра са ю за і па ве лі чэн-

не на шай до лі там», — пад крэс ліў 

на мес нік стар шы ні і да даў, што 

бе ла рус кі бок ха цеў бы ба чыць 

30 % экс пар ту ў кра і нах ЕС.

Бог дан ЗДРА ЕЎ СКІ, кі раў нік 

дэ ле га цыі Еў ра пар ла мен та па 

су вя зях з Бе ла рус сю, ад зна чыў, 

што Бе ла русь вы кон вае свае га-

ран тыі і па зі тыў ныя зру хі ад бы-

ва юц ца.

У він ша ван ні кі раў ні ка дзяр жа вы, пры мер ка ва на га да 100-год дзя 

ВЛКСМ, пад крэс лі ва ец ца знач ная ро ля кам са мо ла ў раз віц ці Бе-

ла ру сі. «Гіс то рыя ВЛКСМ — гэ та гіс то рыя на ша га на ро да. На ро да 

сум лен на га, мэ та на кі ра ва на га і пра ца ві та га. Гэ та на ша гіс то рыя. Мы 

за ха ва лі яе і бу дзем пра цяг ваць сва і мі да стой ны мі здзяйс нен ня мі 

на ка рысць Бе ла ру сі. Бе раг чы мір на сва ёй зям лі, не за леж насць 

род най кра і ны і на ша адзін ства», — га во рыц ца ў він ша ван ні.


