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НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст    + 13° 
Віцебск    + 11° 
Гомель    + 12°  
Гродна    + 13° 
Магілёў    + 11° 
Мінск    + 12° 

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 13.03.2014 г. 
Долар ЗША    9810,00
Еўра 13590,00
Рас. руб. 269,00
Укр. грыўня 1054,84

ЦЫТАТА ДНЯ

Не каль кі дзя сят каў шпа коў няў вы ра бі лі пад лет кі з Ель скай да па мож най 
шко лы-ін тэр на та на ўро ках па пра цоў ным на ву чан ні. До мі кі для пту шак 
хлоп цы раз ве сі лі ў школь ным са дзе.
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Ва ня Цал ко 
ма цуе шпа коў ню да дрэ ва.

Ана толь ТО ЗІК, на мес нік 
прэм' ер-мі ніст ра:

«У рэ гі ё нах трэ ба пра во дзіць 
больш эфек тыў ную кад ра-
вую па лі ты ку. На прык лад, 
пры пад вя дзен ні вы ні каў го да 
не аб ход на не толь кі зра біць 
спра ва зда чу аб вы ка нан ні пла-
на вых па каз чы каў, але і даць 
ацэн ку кад рам. На сі ту а цыю 
трэ ба гля дзець знут ры: дзе 
якія да сяг ну ты вы ні кі і якія 
пры чы ны гэ та му спры я лі. За 
кож най ліч бай — лю дзі. Трэ-
ба ве даць, што ад бы ва ец ца 
ў га лі не, на што не аб ход на 
звяр нуць ува гу, дзе да пу шча ны 
ар га ні за цый ныя, кад ра выя, 
тэх на ла гіч ныя па мыл кі».

Апош нiм ча сам не ка то рыя срод кi 
ма са вай iн фар ма цыi на ват спра ба-
ва лi па пра каць бе ла рус ка га лi да ра 
ў праз мер най маўк лi вас цi ў гэ тым 
пы тан нi i ня вы зна ча нас цi па зi цыi. 
Ад нак той, хто цi ка вiц ца па лi ты кай 
i со чыць за сi ту а цы яй, вы дат на па-
мя тае, што пра сваю ад на знач ную 
па зi цыю Бе ла русь за явi ла яшчэ ў 
са мым па чат ку.

«I гэ та па зi цыя кан са лi да ва ная, 
гэ та адзi ная па зi цыя. Больш за тое, 
мi нiст ру за меж ных спраў бы ло да-
ру ча на да нес цi на шу па зi цыю да 
су свет най су поль нас цi i кi раў нiц тва 
iн шых дзяр жаў, што i бы ло зроб ле-
на. Та кая па зi цыя за ста ец ца сён ня 
ня змен най», — за явiў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Нас, вя до ма, не па ко iць аб ста-
ноў ка, якая скла два ец ца ва Укра i не. 
Гэ та на ша кра i на, гэ та на шы лю дзi, 
гэ та на шы бра ты. I я ад кры та ска жу, 
што та го, што ця пер тво рыц ца ва 
Укра i не i з на ро дам Укра i ны, на род 
Укра i ны не за слу гоў вае, — пад крэс-
лiў бе ла рус кi лi дар. — Гэ та ге ра iч ны 
на род, гэ та на род, якi ў пе ра важ най 
сва ёй боль шас цi зма гаў ся су праць 
фа шыз му, мы бы лi ра зам у апош няй 
вай не, i мы ў гэ тай вай не пе ра маг лi. 
Та му па зi цыя дзя ку ю чы на шай гiс-
та рыч най па мя цi, на шай гiс то рыi, 
ад на знач ная».

«Больш за тое, я ўжо ска заў, гэ та 
су сед няя з на мi кра i на, дзе жы вуць 
та кiя ж лю дзi, як i мы, на шы бра ты. 
Гэ та кра i на, з якой мы да ся га лi та-
ва ра аба ро ту амаль $7 млрд. Гэ та 

свед чыць аб вель мi цес ных эка на-
мiч ных ад но сi нах па мiж Бе ла рус сю i 
Укра i най», — ад зна чыў Прэ зi дэнт.

«Толь кi на зы ва ю чы экс пром там 
не каль кi мо ман таў, я ма гу за даць 
ры та рыч нае пы тан не: якое кi раў-
нiц тва i якую кра i ну не хва ля ва ла б 
тое, што ад бы ва ец ца ў су се дзяў пры 
та кой сi ту а цыi, пры та кiх уза е ма су-
вя зях? Вя до ма, нас гэ та не па ко iць», 
— да даў бе ла рус кi лi дар.

МЫ НЕ ПЕ РА РЫ ВА ЛI 
НI Я КIЯ СУ ВЯ ЗI З УКРА I НАЙ

«Ва Укра i не ёсць па лi ты кi, якiя 
ўзя лi ся вы ра шаць праб ле мы ўкра iн-
ска га на ро да. Мы нi ў якiм вы пад ку iм 
не пе ра шка джа ем. Больш за тое, мы 
не пе ра ры ва лi нi я кiя су вя зi з Укра i -
най, перш за ўсё эка на мiч ныя. Мы 
заў сё ды iш лi на су страч па жа дан ням 
укра iн ска га бiз не су i да гэ та га ча-
су гэ та ро бiм, — за явiў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка. — I прэм' ер-мi нiст ру 
даў но да ру ча на кант ра ля ваць гэ-
ты пра цэс. Ён ве дае, што ра бiць, i 
нi вод ны бiз нес мен, нi вод ны прад-
пры маль нiк, нi вод ны кi раў нiк, якi 
зай ма ец ца знеш няй эка но мi кай, не 
ска жа, што Бе ла русь зай ма ла ней-
кую не пры стой ную па зi цыю ад нос на 
Укра i ны».

«Мы па стаў ля лi i па стаў ля ем ту-
ды энер га рэ сур сы, столь кi, коль кi 
трэ ба для Укра i ны, пра дук ты хар-
ча ван ня, iн шыя рэ чы. Сло вам, мы 
ад кры тыя для та го, каб пад трым лi-
ваць укра iн скi на род у гэ ту цяж кую 
хвi лi ну, у тым лi ку па гу ма нi тар ным 

скла д нi ку», — пад крэс лiў бе ла рус-
кi лi дар.

«Вы ве да е це, мя не апош нiм ча-
сам усё час цей (гэ та ад гра мад скас цi 
скры та), трэ цi ру ю чы ўжо, пы та юц ца: 
вось, вы, як ча ла век, у яко га ка ра нi 
за ры ты па мiж Чар нi га вам i Кi е вам, 
што трэ ба ра бiць ва Укра i не, каб пе-
ра адо лець той кры зiс? — рас ка заў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. — Я жар там 
ад каз ваю: вы не на пруж вай це ся, 
прос та трэ ба пра ца ваць, а ка лi вы 
не ве да е це, што ра бiць, да вер це нам 
гэ ту кра i ну, i да кан ца го да мы за бяс-
пе чым там i ста бiль насць, i адзiн ства 
на ро да, i цэ лас насць дзяр жа вы».

«У су хiм ас тат ку — трэ ба прос та 
пра ца ваць, трэ ба менш бе гаць па 
за гра нi цах, а зай мац ца ўлас най кра i -
най i даб ра бы там улас на га на ро да. 
Як гэ та ра бiць, ка лi трэ ба, пад ка жам 
i да па мо жам», — да даў Прэ зi дэнт 
Бе ла ру сi.

У МIН СКУ МАЙ ДА НА 
НЕ БУ ДЗЕ, ТУТ НЯ МА 
ДЛЯ МАЙ ДА НА МЕС ЦА

«Ка рыс та ю чы ся вы пад кам, ха цеў 
бы ска заць (тут пры сут нi ча юць СМI, 
у тым лi ку i не бе ла рус кiя) на конт 
ней кiх укi даў, якi мi нас спра бу юць 
кры ху за па ло хаць, што, вось, Лу-
ка шэн ка, маў ляў, ба iц ца май да на, 
апош нiм ча сам ка лi i га во рыць, то 
аб тым, якiя ўро кi трэ ба атры маць 
з укра iн скiх па дзей», — ад зна чыў 
бе ла рус кi лi дар.

«Я i не хаваю. I не ра зум ным быў 
бы той кi раў нiк, якi не спра буе атры-

маць уро кi з не ка то рых па дзей. Але 
я ка то ры раз ха чу ска заць: у Мiн-
ску май да на не бу дзе, тут ня ма для 
май да на мес ца. Вось i ўвесь наш 
страх. Мы нi чо га не ба iм ся. Аб са-
лют на. Тым больш я», — пад крэс лiў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«У нас ня ма фун да мен таль ных, 
кан цэп ту аль ных, га лоў ных пры чын 
для та кiх рэ ва лю цый. А га лоў ную 
пры чы ну мы ўсе ве да ем, я ўжо пра яе 
га ва рыў, — гэ та стра шэн ны раз вал 
эка но мi кi, ка руп цыя, якая пры вя ла 
да раз ва лу ўла ды. Усё ў на яў нас цi 
для та го, каб ад бы ла ся рэ ва лю цыя. 
Ка ра нi трэ ба шу каць ме на вi та ў гэ-
тым», — упэў не ны Прэ зi дэнт.

«Мы гэ та га не да пус цi лi. I гэ та 
са мая вя лi кая на ша за ва ё ва», — да-
даў кi раў нiк дзяр жа вы.

МЫ БУ ДЗЕМ ДАК ЛАД НА 
ЗА ХОЎ ВАЦЬ IН ТА РЭ СЫ НА ШАЙ 
ДЗЯР ЖА ВЫ I НА ШЫХ СЯБ РОЎ 
I СУ СЕ ДЗЯЎ, СА ЮЗ НI КАЎ

«Не ка то рыя (я па гля дзеў апош-
нiм ча сам i сён ня ра нi цай агляд 
срод каў ма са вай iн фар ма цыi) па-
чы на юць кпiць з нас, што, маў ляў, 
Лу ка шэн ка не са сту пае цiс ку Крам-
ля, па куль тры ма ец ца там i гэ так 
да лей», — ска заў Прэ зi дэнт. «Па-
пер шае, на мя не нi хто не на цiс кае, 
нi я кiя крам лi i iн шыя на мя не нi-
ко лi не на цiс ка лi, та му што гэ та, 
па-пер шае, бес перс пек тыў на або, 
як ка жуць дып ла ма ты, контр пра дук-
тыў на. На мя не ня ма ча го 
на цiс каць».

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА:

«НА РОД УКРА I НЫ 
НЕ ЗА СЛУ ГОЎ ВАЕ ТА ГО, 
ШТО ТАМ ЦЯПЕР ТВО РЫЦ ЦА»

Ме на вi та та кую ацэн ку па дзе ям ва Укра i не даў Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад час па ся джэн ня Са ве та бяс пе кi, 
на якiм аб мяр коў ва лi ся па пя рэд нiя вы нi кi пер ша га эта пу 
пра вер кi ба я вой га тоў нас цi Уз бро е ных Сiл Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь.
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У ЧАКАННІ 
НАВАСЁЛАЎ

Сінтэтычныя 
наркотыкі: 
спыніцца 

на краі бездані

Быць ці 
не быць ніжняй 

планцы 
на ЦТ?


