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Кі раў нік МВФ: Кі тай змя ніў 
не толь кі ся бе, 
але і ўсю су свет ную эка но мі ку

Эка на міч нае пе ра ўтва рэн не Кі тая 

змя ні ла не толь кі ўнут ра нае жыц цё 

кра і ны, але і ўсю су свет ную эка но мі ку, 

за яві ла кі раў нік Між на род на га ва лют-

на га фон ду (МВФ) Крыс цін Ла гард на 

цы ры мо ніі ад крыц ця ім парт най вы стаў кі 

ў Шан хаі. «Но вая эра, агуль ная бу ду-

чы ня» — та кі ло зунг Пер шай кі тай скай 

між на род най ім парт най выстаўкі ЭКСПА 

(Chіna Іnternatіonal Іmport Expo), якая 

пра хо дзіць з 5 па 10 ліс та па да ў Шан хаі. 

«Со рак га доў та му Кі тай па чаў вы бу доў-

ваць мост да ас тат ня га све ту, ад крыў-

шы сваю эка но мі ку і пра сты му ля ваў шы 

па ча так рэ фор маў, якія змя ні лі жыц цё і 

маг чы мас ці сот няў міль ё наў лю дзей і тут, 

і за ме жа мі Кі тая», — за яві ла Ла гард. 

Яна пад крэс лі ла, што Кі тай бу дуе мост 

у бу ду чы ню, ума цоў ва ю чы між на род нае 

су пра цоў ніц тва, асаб лі ва ў ганд лі. «Ад 

імя МВФ я звяр ну ла ся да ўсіх ба коў з 

за клі кам зняць на пал і вы ра шыць іс ну-

ю чыя ганд лё выя спрэч кі, па куль дзей ная 

сіс тэ ма ганд лю не раз бу ра на», — за ўва-

жы ла кі раў нік МВФ. У вы стаў цы бя руць 

удзел больш за 2,8 ты ся чы кам па ній са 

130 кра ін і рэ гі ё наў све ту. Ся род іх — 

70 бе ла рус кіх прад пры ем стваў, якія 

прад стаў ля юць прак тыч на ўсе сфе ры 

эка но мі кі на шай кра і ны.

Ус ту пі лі ў сі лу аме ры кан скія 
санк цыі су праць Іра на

Ад мі ніст ра цыя прэ зі дэн та ЗША До-

наль да Трам па ад наў ляе ўсе санк цыі ў 

да чы нен ні да Іра на, якія бы лі ад ме не-

ныя ў вы ні ку па гад нен ня аб іран скай 

ядзер най пра гра ме 2015 го да. Па вод ле 

вер сіі Ва шынг то на, санк цыі на кі ра ва ныя 

су праць «ва ро жых» дзе ян няў Іра на, у 

тым лі ку кі бе ра так і вы пра ба ван няў ба-

ліс тыч ных ра-

кет, і за клі ка ны 

пе ра шко дз іць 

Тэ ге ра ну аказ-

ваць пад трым-

ку ра ды каль ным гру поў кам на Бліз кім 

Усхо дзе. Па Іра не пра ка ці ла ся хва ля 

пра тэс таў. Ты ся чы лю дзей вый шлі на 

ву лі цы іран скіх га ра доў, вы крык ва ю чы 

«Смерць Аме ры цы!». Ак цыі пра тэс ту ад-

бы лі ся ў 39-ю га да ві ну за хо пу аме ры кан-

ска га па соль ства ў Тэ ге ра не. Прэ зі дэнт 

кра і ны Ха сан Раў ха ні па абя цаў абы сці 

аме ры кан скія санк цыі і пра цяг нуць пра-

да ваць наф ту. Санк цыі даты чац ца як 

са мо га Іра на, так і кра ін і кам па ній, якія 

ганд лю юць з ім. Уз бро е ныя сі лы Іра на 

са бра лі ся на ву чэн ні, каб пра дэ ман стра-

ваць аба ро на здоль насць кра і ны.

Ліст Бад ле ра пай шоў з ма ла тка 
за 234 ты ся чы еў ра

Ліст фран цуз ска га паэ та Шар ля Бад-

ле ра, у якім ён па ве дам ляў пра жа дан не 

па кон чыць з са бой, пай шоў з ма ла тка за 

234 ты ся чы еў ра. Гэ та ў тры ра зы вы-

шэй ча ка най су мы. Па слан не да ту ец ца 

30 чэр ве ня 1845 го да. У ім па эт на пі саў 

сва ёй ка ха най Жан не Дзю валь, што да 

мо ман ту, ка лі яна бу дзе яго чы таць, ён 

ужо бу дзе мёрт вы. Пры чы най свай го ра-

шэн ня за біць ся бе ён на зваў ня здоль-

насць спра віц ца са смут кам. У той дзень 

Бад лер на нёс са бе ра нен не, але яно ака-

за ла ся не смя рот ным — пас ля той ня ўда-

лай спро бы ён пра жыў яшчэ 22 га ды. За 

гэ ты час вя лі кі фран цуз скі па эт на пі саў 

свае га лоў ныя тво ры, у лі ку якіх ле ген-

дар ны паэ тыч ны збор нік — «Квет кі зла». 

Бад лер па зна ё міў ся з Дзю валь у 1842 го-

дзе пас ля яе пе ра ез ду ў Фран цыю з Га і ці. 

Яны бы лі ра зам 20 га доў да яе смер ці ў 

1862-м. Па эт на зы ваў Дзю валь чор най 

Ве не рай і аба гаў ляў яе.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Та кое мер ка ван не вы ка заў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка, на-

вед ва ю чы га рад скі па сё лак 

Бал ба са ва ў Ар шан скім ра ё-

не 4 ліс та па да.

ЦІ ШЫ НЯ ДЫ СПА КОЙ
Ві зіт кі раў ні ка дзяр жа вы ў Бал-

ба са ва — доў га ча ка ная па дзея 

для жы ха роў. Прэ зі дэнт ад ра зу 

па пры ез дзе ад пра віў ся раз маў-

ляць з людзь мі, якія вый шлі яго 

су стра каць. Ён ад зна чыў, што да 

доб ра ўпа рад ка ван ня не вя лі кіх 

па сёл каў ты пу Бал ба са ва прый-

шлі па сту по ва: па чы на лі з Мін ска, 

паз ней прый шлі да аг ра га рад коў. 

Ця пер на ды шоў час і па сёл каў, ад-

нак пад трым лі ваць доб рыя ўмо вы 

трэ ба бу дзе са мім лю дзям.

Бе ла рус кі лі дар за клі каў за са-

дзіць Бал ба са ва дрэ ва мі, раз ві-

ваць пар ка выя тэ ры то рыі. На яго 

по гляд, па сёл кі, як Бал ба са ва ці 

Ко пысь, — гэ та ўзор, па якім у най-

блі жэй шыя не каль кі га доў пры вя-

дуць у па ра дак па доб ныя на се ле-

ныя пунк ты па ўсёй кра і не.

Ён звяр нуў ся да мяс цо вых жы-

ха роў:

«Трэ ба ва ру шыц ца. Не трэ ба 

спа дзя вац ца толь кі на дзяр жа ву. 

Яна сваю ро лю сыг рае. Там, дзе 

дзяр жа ва па він на зра біць, дзе вы 

не мо жа це, — там з дзяр жа вы трэ-

ба па тра ба ваць».

Да лей Аляк сандр Лу ка шэн ка 

прай шоў па ву лі цы Сяр гея Гры-

цаў ца, на ве даў не каль кі мяс цо вых 

крам і ад зна чыў, што трэ ба бе раг-

чы не вя лі кія ганд лё выя пунк ты. 

Акра мя та го, кі раў нік дзяр жа вы 

да ру чыў мяс цо вым ула дам, каб да 

на ступ на га 7 ліс та па да ў па сёл ку 

з'я ві ла ся кра ма пра мта ва раў — на-

прык лад, у ад ным з па мяш кан няў, 

якія не вы ка рыс тоў ва юц ца. Так са-

ма кі раў нік дзяр жа вы пад няў пы-

тан не ства рэн ня спар тыў най шко-

лы для дзя цей, каб яны зай ма лі ся 

фут бо лам, мі ні-фут бо лам, лёг кай 

ат ле ты кай.

Да лей бе ла рус кі лі дар на кі ра-

ваў ся ў мяс цо вы Дом куль ту ры, які 

так са ма ад ра ман та ва лі. Кі раў ні ку 

дзяр жа вы да ла жы лі аб пра ве дзе-

ных ра бо тах, а так са ма аб раз віц-

ці Ар шан ска га ра ё на і воб лас ці ў 

цэ лым. Пас ля яму па ка за лі ад ра-

ман та ва ныя па мяш кан ні, у якіх 

мяс цо выя жы ха ры ўжо зай ма юц ца 

спор там, ха рэа гра фі яй, а ў ак та-

вай за ле для Прэ зі дэн та вы ка на лі 

не каль кі на род ных кам па зі цый.

ЗВА РОТ ДА НА РО ДА
Пе рад дзвя ры ма мяс цо ва га 

До ма куль ту ры са бра ла ся ня ма-

ла лю дзей: усе ча ка лі Прэ зі дэн та. 

Кі раў нік дзяр жа вы пры ві таў тых, 

хто прый шоў, і на га даў, што за раз 

ідзе ты дзень пе рад свя там — Днём 

Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. «Гэ та 

на ша гіс то рыя, яе не пе ра крэс ліш, 

яе не пе ра пі шаш. Той, хто спра ба-

ваў, пе ра піс ва ю чы, кі нуць ка мень у 

мі ну лае, атрым лі ваў гэ ты ка мень у 

су час насць», — ска заў ён.

Па вод ле слоў бе ла рус ка га лі-

да ра, з ця гам ча су трэ ба бы ло гэ-

тае свя та на поў ніць но вым сэн сам. 

У мі ну лым да гэ тай да ты да ва лі 

па да рун кі са вец ка му на ро ду, за-

вяр ша лі важ ныя бу доў лі — гэ тую 

тра ды цыю за ха ва лі і ў су час най 

Бе ла ру сі. Прэ зі дэнт анан са ваў 

па езд ку «з поў на чы на поў дзень» 

на на ступ ным тыд ні: по бач з Жыт-

ка ві ча мі ад на ві лі ава рый ны мост 

праз Пры пяць. Са праў ды важ ная 

бу доў ля, якая бы ла вель мі не аб-

ход ная, — з-за та го, што праз мост 

прай шла трэ шчы на, лю дзям прый-

шло ся аб' яз джаць яго і пе ра адоль-

ваць ка ля 300 кі ла мет раў. «Гэ та 

так са ма свое асаб лі вы па да ру нак 

тым лю дзям», — звяр нуў ува гу 

Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Ад на з та кіх са цы яль ных бу доў-

ляў бы ла раз гор ну та і ў Бал ба са-

ве. Кі раў нік дзяр жа вы на га даў, 

што маш таб ная пра ца ў свой час 

да «Да жы нак» бы ла пра ве дзе на 

ў Ор шы, за тым звяр ну лі ўва гу на 

Ба рань. Па вод ле яго слоў, па вы-

ні ках зроб ле на ня ма ла, але ўсё 

ас тат няе — за людзь мі. До гляд 

тэ ры то рыі па він ны ар га ні за ваць 

мяс цо выя ўла ды, трэ ба са джаць 

дрэ вы, вы рошч ваць квет кі.

Так са ма кі раў нік дзяр жа вы ад-

зна чыў, што доб ра ўпа рад ка ван-

не — гэ та важ на, але ра бо чыя мес-

цы — гэ та га лоў нае. У Бал ба са ве 

раз гар ну лі сур' ёз нае бу даў ніц тва, 

ад но вяць аэ ра порт, які бу дзе вы-

ка ры ста ны ў пра мыс ло вых мэ тах. 

Ён ста не ад ным з най леп шых у 

кра і не, бу дзе пры маць са мыя цяж-

кія са ма лё ты, пры маць та ва ры і 

ад праў ляць іх за мя жу. Акра мя та-

го, бу ду ец ца ла гіс тыч ны комп лекс. 

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што тут бу-

дуць з'яў ляц ца ўсё но выя і но выя 

ра бо чыя мес цы.

Яшчэ бе ла рус кі лі дар звяр-

нуў ува гу мяс цо ва га кі раў ніц тва: 

спя шац ца са зно сам ста рых па-

мяш кан няў авія за во да не вар та. 

У асоб ных кар пу сах мож на раз-

мяс ціць ней кую вы твор часць, па-

слу гі. Ён за клі каў мяс цо вых жы ха-

роў бе раг чы ство ра нае.

ПА ДЗЯ КА ЗА ЎВА ГУ
Да Прэ зі дэн та звяр ну ла ся ка-

рэн ная жы хар ка Бал ба са ва і рас-

ка за ла, што тут яго вель мі ча ка лі. 

Яна па дзя ка ва ла бе ла рус ка му лі-

да ру за тое, што па сё лак змя ніў ся 

ў леп шы бок, што Прэ зі дэнт звяр-

нуў сваю ўва гу і пры няў не аб ход-

ныя ра шэн ні. Жан чы на звяр ну ла ся 

да мяс цо вых жы ха роў і за клі ка ла 

іх бе раг чы Бал ба са ва. Ад ся бе аса-

біс та яна па дзя ка ва ла Прэ зі дэн ту 

за вер ны па лі тыч ны век тар.

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што Бал-

ба са ва — гэ та яго дзя цін ства. Ён 

пры яз джаў сю ды на ве ла сі пе дзе, 

ім чаў ся ўздоўж чы гун кі і на пяць 

руб лёў, якія ма ма да ва ла яму за 

дой ку ка роў, куп ляў са бе ма ро жа-

нае і з'я даў па 10—12 пор цый за 

раз, пас ля ча го вяр таў ся да до му. 

З-за та го, што гэ та яго, род нае, 

кі раў нік дзяр жа вы не мог са бе да-

зво ліць па чы наць ад сюль бу доў лю. 

Тое, што за раз ёсць у Бал ба са-

ве, — ёсць ва ўсіх кут ках Бе ла ру сі, 

ад нак тут усё са мае но вае. Перш 

за ўсё звяр ну лі ўва гу на Мінск. Па 

сло вах кі раў ні ка дзяр жа вы, гэ та 

най леп шы го рад у све це, ці хі, спа-

кой ны, утуль ны.

По тым за ня лі ся аб лас ны мі га-

ра да мі, за тым — ра ён ны мі, больш 

за па ло ву з іх у Ві цеб скай воб лас-

ці ўжо ў па рад ку. Ства ры лі і аг ра-

га рад кі: каб мо ладзь за ста ла ся ў 

сель скай гас па дар цы, па трэб ныя 

бы лі ўсе ўмо вы.

Паз ней вы свет лі ла ся, што ў Ві-

цеб скай воб лас ці ка ля 15 па сёл-

каў га рад ско га ты пу, якім трэ ба 

да па маг чы, — за ня лі ся і імі. Але 

да вес ці да ла ду — гэ та не скла да-

на, бо «пры га жосць бу дзе за па тра-

ба ва ная толь кі та ды, ка лі ёсць дзе 

пра ца ваць».

Кі раў нік дзяр жа вы рас ка заў, што 

пас ля рас па ду СССР у Бе ла ру сі не 

бы ло ні чо га. Аляк сандр Лу ка шэн ка 

ад зна чыў, што ў цяж кія ча сы ён заў-

сё ды ка заў: не ве да еш, што ра біць, 

ідзі да лю дзей, яны пад ка жуць.

«Ула да па він на ра біць тое, што 

трэ ба лю дзям. І вя до ма, на пруж-

ваць лю дзей, яны па він ны ва ру-

шыц ца», — ска заў ён.

Бе ла рус кі лі дар да даў, што 

перш, чым ка го-не будзь кры ты-

ка ваць, трэ ба звяр нуц ца да ся бе, 

па гля дзець у люс тэр ка і спы таць: 

а што зра біў ты для та го, каб кра-

і на раз ві ва ла ся?

Што да ты чыц ца знеш ня га па-

лі тыч на га век та ра, то, на дум ку 

Прэ зі дэн та, ён ад жыц ця. Зра зу-

ме ла, што з су се дзя мі трэ ба жыць 

доб ра, сва рыц ца Бе ла русь ні з кім 

не збі ра ец ца. Аляк сандр Лу ка шэн-

ка зноў паў та рыў: лепш сот ні га-

доў пе ра га во раў, чым адзін дзень 

вай ны.

* * *
Ка ман да Прэ зі дэн та ў ха кей-

ным мат чы пе ра маг ла ка ман ду 

Ма гі лёў шчы ны.

У мі ну лую су бо ту ка ман да кі-

раў ні ка дзяр жа вы ў Шкло ве пра-

вя ла дру гі па яды нак XІІ Рэс пуб лі-

кан скіх спа бор ніц тваў па ха кеі з 

шай бай ся род ама та раў на пры зы 

Прэ зі дэнц ка га спар тыў на га клу ба. 

Вы ні ко вы лік па ядын ку — 8:14 (0:4, 

3:4, 5:10).

З бо ку ка ман ды Прэ зі дэн та 

шай бы за кід ва лі бе ла рус кі лі-

дар, Мі ка лай Лу ка шэн ка, Яра-

слаў Чуп рыс, Анд рэй Аста шэ віч, 

Анд рэй Мі ха лёў, Да ні эль Кор са, 

Дзміт рый Мя леш ка, Алег Ан то-

нен ка, Анд рэй Гле баў і Па вел 

Бе лы. З бо ку ка ман ды Ма гі-

лёў шчы ны — Сяр гей Ясю ке віч, 

Сяр гей Ма то рын, Ігар Жу каў, 

Ула дзі мір Зу ба раў і Дзміт рый 

Ка ля да.

Лепшымі гульцамі матча 

сталі: ад каманды Прэзідэнта — 

Мікалай Лукашэнка, ад зборнай 

Магілёўшчыны — Сяргей Мато-

рын.

Ула дзі слаў ЛУ КА ШЭ ВІЧ.

УСЁ ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ АД НАС СА МІХ
«Трэ ба ва ру шыц ца, а не спа дзя вац ца толь кі на дзяр жа ву»

Дэ ма гра фіч ныя пра цэ сы 

ў на шай кра і не не ад роз ні ва-

юц ца ад ана ла гіч ных пра цэ-

саў у еў ра пей скіх дзяр жа вах. 

Пра цяг ласць жыц ця рас це, 

ад нак паў ста юць но выя са-

цы яль ныя праб ле мы, якія 

трэ ба вы ра шаць. Гэ та і па-

шы рэн не са цы яль ных па слуг 

для па жы лых, і са дзей ні чан-

не ак тыў на му даў га лец цю, 

і кло пат пра ін ва лі даў. І вы-

ра шаць праб ле мы дзяр жаў-

ным і пры ват ным ар га ні за-

цы ям трэ ба су поль на.

— Між сек та раль нае су-

пра цоў ніц тва ў сфе ры са цы-

яль най пад трым кі на сель ніц-

тва ўжо пра цуе. З да па мо гай 

ня мец кіх ка лег мы ўка ра ні лі 

ў на ша за ка на даў ства дзяр-

жаў ны са цы яль ны за каз. 

І сё ле та ўжо рэа лі зу ец ца 

84 да га во ры, хоць па чы на лі 

мы ў 2014-м з 34 да га во раў. 

14 не дзяр жаў ных ар га ні за-

цый су пра цоў ні ча юць з Чыр-

во ным кры жам, — за ўва жыў 

Аляк сандр РУ МАК, на мес-

нік мі ніст ра пра цы і са цы-

яль най аба ро ны пад час 

Рэс пуб лі кан ска га са цы-

яль на га фо ру му, на які чац-

вёр ты раз са бра лі ся экс пер-

ты з роз ных кут коў Бе ла ру сі 

і Гер ма ніі, каб аб мер ка ваць 

шля хі па бу до вы гу ман на га 

ін клю зіў на га гра мад ства.

З гэ та га го да за пра ца ва ла 

та кая фор ма сац пас луг, як 

за мя шчаль ная сям'я для адзі-

но кіх па жы лых, якім па трэб-

на да па мо га. Ужо 28 сем' яў 

за клю чы лі да га во ры і ўзя лі 

да ся бе та ко га ста ро га для 

су мес на га жыц ця. «У 80—90 

га доў ча ла век атрым лі вае 

для ся бе но вую сям'ю. І гэ та 

са мая леп шая фор ма са цы-

яль най пад трым кі. Та му што 

ча ла век кож ны дзень жы ве з 

людзь мі, якія ста лі яму род-

ны мі, не ве дае кло па ту», — 

да даў на мес нік мі ніст ра.

Ён так са ма ад зна чыў, 

што па жы лым трэ ба да ваць 

маг чы масць пра ца ваць і 

да лей. Ма быць, вар та пра-

па ноў ваць ім пра хо дзіць 

пе ра пад рых тоў ку па ін шых 

спе цы яль нас цях.

Важ на ства раць пляцоўкі, 

дзе па жы лыя маг лі б пра во-

дзіць воль ны час, су стра ка-

ю чы ся ад но з ад ным. А для 

гра ма дзян з ды яг на зам дэ-

мен цыя, боль шасць якіх пра-

жы вае до ма, а не ў са цы яль-

ных уста но вах, трэ ба раз ві-

ваць па слу гі су пра ва джаль-

на га пра жы ван ня, упэў не ны 

Аляк сандр Ру мак. Да па мо гу 

та ко га ро ду, да рэ чы, атрым-

лі ва юць больш як 90 ты сяч 

па жы лых бе ла ру саў, у тым 

лі ку і лю дзі, якія па ку ту юць 

на дэ мен цыю.

— Трэ ба даць маг чы-

масць пен сі я не рам і ін ва-

лі дам ар га ні за ваць сваё 

жыц цё так, як яны хо чуць, 

не звяр та ю чы ся да ста цы я-

нар на га са цы яль на га аб слу-

гоў ван ня. Мы пра цу ем над 

ства рэн нем аль тэр на тыў ных 

фор маў, каб ча ла век зай меў 

пад трым ку ў тым мес цы, дзе 

ён хо ча жыць, — пад крэс ліў 

на мес нік мі ніст ра.

Іры на СІ ДА РОК.

Ак тыў нае даў га лец цеАк тыў нае даў га лец це

Сям'я для 80-га до вых 
і зніж кі на спорт

Зніж кі ці дыс конт ныя карт кі для па жы лых, каб зра-

біць для іх больш да ступ ны мі за ня ткі спор там ці 

па хо ды на куль тур ныя ме ра пры ем ствы. Па жы лыя 

ва лан цё ры, якія бу дуць ад вед ваць та кіх жа пен сія не-

раў, як і яны са мі, ка лі тыя не мо гуць вый сці на ву лі-

цу. Гэ тыя і ін шыя кі рун кі ра бо ты са ста ры мі з мэ тай 

за ха ваць у іх за ці каў ле насць да жыц ця пла ну ец ца 

рэа лі зоў ваць у Бе ла ру сі ў ме жах стра тэ гіі ак тыў на-

га даў га лец ця.


