
На днях споў ні ла ся роў на 100 га доў з па чат ку ад на го 
з са мых кры ва вых і маш таб ных уз бро е ных кан флік таў 
у гіс то рыі ча ла вец тва — Пер шай су свет най вай ны. Вя лі кая 
Еў ра пей ская вай на, як яе на зы ва лі, цяг ну ла ся ча ты ры га ды 
і ча ты ры ме ся цы. За гэ ты час яна ста ла шмат на цы я наль ным 
го рам: у ёй удзель ні ча лі 38 з 59 іс ну ю чых на той час 
не за леж ных дзяр жаў. У вы ні ку пе ра ста лі іс на ваць 4 ім пе рыі: 
Ра сій ская, Аў стра-Вен гер ская, Асман ская і Гер ман ская. 
За гі ну ла ка ля 10 міль ё наў вай скоў цаў, яшчэ больш — 
мір ных жы ха роў…

Пер шая су свет ная вай на — са праўд ны пер шы апа ка ліп сіс су свет на га маш-
та бу. Яго вы ні кі ад бі лі ся і на лё сах бе ла ру саў. Усе ка ра ні Дру гой су свет най 
гняз ду юц ца там, у са мым па чат ку мі ну ла га ста год дзя. Ад га лос кі той вай ны 
дзесь ці з'яў ля юц ца і сён ня. Каб асэн са ваць тыя па дзеі не толь кі з пунк ту 
гле джан ня на шай гіс то рыі, але і з па зі цыі фар мі ра ван ня гіс та рыч най па мя ці, 
уяў лен няў пра тыя глы бін ныя кры ні цы і на ват ма гіст раль ныя тэн дэн цыі сён-
няш ня га геа па лі тыч на га раз віц ця, ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па гу та ры ла са 
стар шым на ву ко вым су пра цоў ні кам Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, 
кан ды да там гіс та рыч ных на вук Мі ха і лам СМАЛЬ Я НІ НА ВЫМ, які не адзін 
год да сле дуе тэ му Пер шай су свет най вай ны і па пра ве мо жа лі чыць 
ся бе ад ным з най больш да свед ча ных яе знаў цаў.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ча со вая за ба ро на на на-
вед ван не ля соў уве дзе на ў 
не ка то рых рэ гі ё нах Бе ла ру-
сі. У Ві цеб скай воб лас ці за-
ба ро не на на вед ван не ля соў 
у Ле пель скім, Па стаў скім, 
Та ла чын скім, Шу мі лін скім і 
Шар каў шчын скім ра ё нах. У 
Гро дзен скай — у Во ра наў-
скім і Лід скім ра ё нах. У Го-
мель скай — у Жло бін скім і 
Ло еў скім ра ё нах. У Мін скай 
воб лас ці — у Ста ра да рож скім 
і Са лі гор скім ра ё нах.

У Дзень чы гу нач ні ка ў 
пар ках куль ту ры і ад па чын-
ку аб лас ных цэнт раў Бе ла-
ру сі, а так са ма на ста ды ё не 
«Ла ка ма тыў» у Мін ску на ме-
ча на пра вя дзен не ма са вых 
куль тур на-за баў ляль ных 
ме ра пры ем стваў.

Бе ла русь 31 лі пе ня вы ка-
на ла свае аба вя за цель ствы 
ў па ме ры $43 млн 750 тыс. па 
вы пла це да хо ду па чар го вым 
ку по не пе рад тры маль ні ка мі 
пя ці га до вых еў ра аб лі га цый.

У Мін ску ў чэр ве ні са мая 
вы со кая ся рэд ня ме сяч ная 
за ра бот ная пла та бы ла ў ар-
га ні за цы ях, звя за ных з вы лі-
чаль най тэх ні кай (Br18 млн 
877 тыс. 299) і дзей нас цю 
па вет ра на га транс пар ту 
(Br13 млн 928 тыс. 472).

КОРАТКА

ISSN 1990 - 763X

ЯЦА НЮК 
ЗА СТА ЕЦ ЦА 
ПРЭМ' Е РАМ 

Пар ла мент Укра і ны на па ся-
джэн ні 31 лі пе ня не пры няў ад-
стаў ку Ар се нія Яца ню ка з па са-
ды прэм' ер-мі ніст ра кра і ны. За 
та кое ра шэн не пра га ла са ва лі 
ўся го 16 дэ пу та таў пры не аб-
ход ным мі ні му ме 226 га ла соў. 
На га да ем, Яца нюк аб вяс ціў аб 
на ме ры па кі нуць сваю па са ду 
24 лі пе ня, па тлу ма чыў шы гэ тае 
ра шэн не раз ва лам пар ла менц-
кай ка а лі цыі і бла кі ра ван нем 
Ра дай ура да вых іні цы я тыў. За-
ява аб ад стаў цы бы ла зроб ле на 
пас ля та го, як пар ла мент пра-
ва ліў га ла са ван не за ўра да вы 
за ко на пра ект аб рэ фар ма ван ні 
«Наф та га за». Учо ра дэ пу та ты 
зноў ад хі лі лі гэ ты за ко на пра-
ект, пад тры маў шы, ад нак, пра-
па на ва ныя ўра дам зме ны ў 
дзяр жаў ны бюд жэт і Пад атко вы 
ко дэкс. Гэ тыя іні цы я ты вы пра-
ду гледж ва юць, ся род ін ша га, 
увя дзен не «ва ен на га па да тку» 
ў па ме ры 1,5 пра цэн та ад за-
ра бот най пла ты ўсіх афі цый на 
пра цу ю чых гра ма дзян да кан ца 
2014 го да (для па трэб сі ла ві коў, 
якія ўдзель ні ча юць у ва ен най 
апе ра цыі на ўсхо дзе кра і ны).

ЕС ЗА ЦВЕР ДЗІЎ СЕК ТА РАЛЬ НЫЯ САНК ЦЫІ СУ ПРАЦЬ РА СІІ 
Са вет Еў ра са ю за пры няў па ста но ву аб увя дзен ні сек та раль-

ных санк цый су праць Ра сіі, якія ра ней бы лі за цвер джа ны па-
ста ян ны мі прад стаў ні ка мі 28 кра ін ЕС. Та кім чы нам Еў ра са юз 
аб ме жа ваў экс парт аб ста ля ван ня для наф та вай пра мыс ло вас-
ці, за ба ра ніў ра сій скім бан кам, якія кант ра лю юц ца дзяр жа вай, 
пра да ваць ак цыі або аб лі га цыі ў Еў ро пе. Так са ма за ба ра ня ец ца 
за клю чэн не но вых кант рак таў на па стаў ку зброі, ма шын на га аб-
ста ля ван ня, элект ро ні кі і ін шых та ва раў двай но га пры зна чэн ня. 
Сек та раль ныя санк цыі Еў ра са ю за су праць Ра сіі ўсту пяць у сі лу з 
1 жніў ня. Па вод ле ацэ нак ЕUоbsеrvеr, уза ем ныя стра ты ЕС і Ра сіі 
ад санк цый мо гуць склас ці да 100 міль яр даў еў ра за два га ды.

ЗА ХАД АПА СА ЕЦ ЦА РАС ПАЎ СЮДЖ ВАН НЯ ВІ РУ СА З АФ РЫ КІ 
Кра і ны За ха ду асце ра га юц ца, што эпі дэ мія лі ха-

ман кі Эбо ла, ус пыш ка якой ад бы ла ся ў За ход няй 
Аф ры цы, рас паў сю дзіц ца на ін шыя кан ты нен ты. 
Пра гэ та па ве дам ляе агенц тва Frаnсе-Рrеssе. Аме-
ры кан ская даб ра чын ная ар га ні за цыя «Кор пус мі ру» 
ўжо пры пы ні ла сваю дзей насць у Гві неі, Лі бе рыі і 
Сье ра-Ле о нэ. Еў ра пей скі са юз не вы клю чыў маг чы-
мас ці трап лян ня смя рот на га ві ру са на сваю тэ ры то-
рыю. Пры гэ тым у Бру се лі пад крэс лі лі, што га то вы 
не ад клад на зрэ а га ваць на ўспыш ку ін фек цыі. У Вя-
лі ка бры та ніі ў су вя зі з па гро зай рас паў сюдж ван ня 
эпі дэ міі ві ру са ад бы ло ся над звы чай нае па ся джэн не 
кры зіс на га ка мі тэ та «Коб ра» пад стар шын ством 

мі ніст ра за меж ных спраў кра і ны Фі лі па Ха ман да. Па вод ле яго 
слоў, ула ды кра і ны шу ка юць срод кі, каб су праць ста яць не бяс печ-
най эпі дэ міі. Ра ней, у се ра ду, ста ла вя до ма, што ўла ды Лі бе рыі 
пры ня лі ра шэн не аб за крыц ці школ, каб зні зіць ве ра год насць 
рас паў сюдж ван ня ві ру са лі ха ман кі Эбо ла. Па вод ле ін фар ма цыі 
Су свет най ар га ні за цыі ахо вы зда роўя, коль касць ах вяр ві ру са ў 
За ход няй Аф ры цы з лю та га да сяг ну ла 672. У Лі бе рыі за фік са ва на 
ка ля 200 вы пад каў за ра жэн ня.

А по тым у рай вы кан ка ме 
вы слу хаў мяс цо вых 
жы ха роў, у тым лі ку і 
па тэ ле фо не. Толь кі на 
аса біс ты пры ём за пі са лі ся 
больш за двац цаць 
ча ла век.

Мі ка лай Да маш ке віч на ве даў 
Га ра док праз не каль кі дзён пас-
ля ві зі ту ту ды прэм' ер-мі ніст ра. 
На га даю, што сё ле та га лоў нае 
свя та аг ра ры яў усёй кра і ны змя-
ні ла фар мат: бу дзе ўпер шы ню 
аб лас ным. Але рых та вац ца да 
яго да па ма га юць і на ўзроў ні кі-
раў ніц тва кра і ны. Та му прэм' ер-
мі ністр тры мае пад рых тоў ку да 
свя та на кант ро лі. Зра зу ме ла, 
што мно гія жы ха ры рай цэнт ра 
хо чуць, каб пе рад «Да жын ка мі» 
ад ра ман та ва лі ме на ві та іх дом, 
ву лі цу, вы ра шы лі аса біс тую 
праб ле му…

Да рэ чы, прэм' ер-мі ністр быў 
не за да во ле ны ста нам аб' ек таў, 
якія трэ ба рэ кан стру я ваць, ад-

ра ман та ваць да па чат ку фес ты-
ва лю-кір ма шу пра цаў ні коў вёс кі 
«Да жын кі-2014».

Я аса біс та ўпэў ніў ся ў тым, 
што Га ра док сён ня на гад вае гі-
ганц кі бу даў ні чы аб' ект. У пры-
ват нас ці, ха дзіць па тра ту а рах 

не маг чы ма, бо час цей за ўсё 
яны не ас фаль та ва ныя або без 
пліт кі. А на да ро гах мож на лі та-
раль на пры кле іц ца да све жа га 
ас фаль ту. Пры гэ тым ня ма ні я-
кіх ука заль ні каў для 
пе ша хо даў. 

На кант ро лі На кант ро лі   ��

МАГ ЛІ Б СА МІ ЗА РА БІЦЬ 
Па моч нік Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь —

га лоў ны ін спек тар па Ві цеб скай воб лас ці азна ё міў ся з тым,
як Га ра док рых ту ец ца да пра вя дзен ня «Да жы нак»

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 01.08.2014 г. 
Долар ЗША    10320,00
Еўра 13820,00
Рас. руб. 291,00
Укр. грыўня 837,66

1 млн 
928,5 тыс.

ча ла век скла ла коль касць 
на сель ніц тва Мін ска на 
1 лі пе ня, па вя лі чыў шы ся за 
пер шае паў год дзе 2014 го да 
на 6680 ча ла век, па ве дам ляе 
га лоў нае ста тыс тыч нае 
ўпраў лен не ста лі цы. На-
ту раль ны пры рост на сель-
ніц тва за сту дзень—лі пень 
2014-га склаў 2522 ча ла ве кі, 
міг ра цый ны — 4158 ча ла век. 
У пер шым паў год дзі ў Мін-
ску на ра дзі лі ся 11147 дзя цей, 
па мер лі 8625 ча ла век. Коль-
касць на ро джа ных пе ра вы-
сі ла коль касць па мер лых на 
29,2% (у сту дзе ні—лі пе ні 
2013 го да — на 23,3%). Міг-
ра цый ны пры рост змен-
шыў ся ў па раў на нні з пер-
шым паў год дзем 2013-га на 
22,3%. За паў го да ў ста лі цы 
ў па раў на нні з ана ла гіч ным 
ле таш нім пе ры я дам на 3% 
па вя лі чы ла ся коль касць за-
рэ гіст ра ва ных шлю баў і на 
1,2% — коль касць раз во даў.
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У ВЫ ХАД НЫЯ 
СПЯ КО ТА ЎЗМОЦ НІЦ ЦА 

ДА 36 ГРА ДУ САЎ 
У блі жэй шыя вы хад ныя ў рэс пуб лі цы праг на зу ец ца да 
36 гра ду саў спя ко ты, па ве да мі ла га лоў ны сі ноп тык Рэс-
пуб лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра Люд мі ла Па ра шчук.

«У пят ні цу і вы хад ныя сі нап тыч ная сі ту а цыя не зме ніц ца: умо-
вы на двор'я на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ў асноў ным бу дзе вы зна чаць 
воб ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, сфар мі ра ва на га ў 
вель мі цёп лым су хім па вет ры, — ска за ла га лоў ны сі ноп тык. — І 
толь кі па паў ноч ным за ха дзе рэс пуб лі кі ада б'ец ца ўплыў фран-
таль на га па дзе лу». Тут прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы, пра-
гры мяць на валь ні цы. Днём мес ца мі пры на валь ні цах праг на зу-
ец ца шква ліс тае ўзмац нен не вет ру з па ры ва мі да 15–20 мет раў 
у се кун ду. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы скла-
дзе плюс 14–20 гра ду-
саў, у дзён ныя га дзі ны 
па вет ра пра грэ ец ца 
да 30–34 гра ду саў. Па 
паў ноч ным за ха дзе пры 
на яў нас ці аб ло каў праг-
на зу ец ца 26–29 гра ду-
саў.

Па сло вах Люд мі лы 
Па ра шчук, на вы хад ныя 
і ў па чат ку на ступ на га тыд ня тэ ры то рыя рэс пуб лі кі бу дзе так са-
ма зна хо дзіц ца ў по лі па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, сфар-
мі ра ва на га ў тра піч ным га ра чым су хім па вет ры. Пры не вя лі кай 
воб лач нас ці спя ко та ўзмоц ніц ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе плюс 15–20, днём бу дзе ад 30 да 34, мес ца мі — да 
35–36 гра ду саў.

У ся рэ дзі не тыд ня на двор'е ў кра і не бу дзе вы зна чаць цёп лая 
паўд нё ва-за ход няя пе ры фе рыя ан ты цык ло ну з цэнт рам над паў-
ноч на-за ход няй част кай еў ра пей скай тэ ры то рыі Ра сіі. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ча ка ец ца ноч чу ад 14 да 20 гра ду саў, днём — ад 
27 па паў ноч ным ус хо дзе да 33 гра ду саў па паў днё вым за ха дзе 
кра і ны. У асоб ных ра ё нах рэс пуб лі кі прой дуць ка рот кія на валь-
ніч ныя даж джы.

Уро кі гіс то рыі Уро кі гіс то рыі   ��

КУ ДЫ ВЯ ДУЦЬ
КА РА НІ СУ СВЕТ НЫХ ПА ЖА РАЎ?

Він ша ван не Прэ зі дэн та з 95-год дзем з дня ўтва рэн ня ор га наў
дзяр жаў на га кант ро лю Бе ла ру сі

Па ва жа ныя та ва ры шы!
Він шую вас з 95-год дзем з дня ўтва рэн ня ор га наў дзяр жаў на га кант ро лю Бе ла ру сі!
Су пра цоў ні кі Ка мі тэ та дзяр жаў на га кант ро лю ўно сяць знач ны ўклад у вы ра шэн не пы тан няў агуль-

на на цы я наль на га раз віц ця, ума ца ван не фі нан са вай дыс цып лі ны і па вы шэн не ад каз нас ці струк тур 
ула ды роз ных уз роў няў.

Ад ва шай кам пе тэнт нас ці, ад да на сці служ бо ва му аба вяз ку і аса біс тай пры стой нас ці шмат у чым 
за ле жыць за бес пя чэн не са цы яль ных пра воў гра ма дзян і іх да вер дзяр жаў най ула дзе.

Асаб лі выя сло вы ўдзяч нас ці — ве тэ ра нам, якія, з го на рам вы ка наў шы служ бо вы і гра ма дзян скі 
аба вя зак, ства ры лі ў су ве рэн най Бе ла ру сі эфек тыў ную сіс тэ му дзяр жаў на га кант ро лю.

Раз ві ва ю чы свае леп шыя тра ды цыі, Ка мі тэт упэў не на рэа лі зуе пра да стаў ле ныя яму паў на моц твы 
і ады гры вае важ ней шую ро лю ў за бес пя чэн ні эка на міч най бяс пе кі кра і ны.

Жа даю ўсім моц на га зда роўя, шчас ця і но вых пос пе хаў у пра цы на ка рысць на шай Ра дзі мы!
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

КАМ ПЕ ТЭНТ НАС ЦЬ, АД ДА НА СЦЬ СЛУЖ БО ВА МУ АБА ВЯЗ КУ 
І АСА БІС ТАЯ ПРЫ СТОЙ НАС ЦЬ

ПРЫ ШЧЭП КА 
АД СКВАП НАС ЦІ

У кра і не пра па ну ец ца ўвес ці ме ха нізм больш дэ та лё ва га 
кант ро лю за да хо да мі і ма ё мас цю служ бо вых асоб,

якія зай ма юць ад каз нае ста но ві шча, і іх сва я коў
Учо ра Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў на ра ду аб 
удас ка на лен ні за ка на даў ства па ба раць бе з ка руп цы яй, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Кі раў нік дзяр жа вы ад зна чыў, што ўжо не ў пер шы раз вя-
дзец ца га вор ка пра тое, як эфек тыў на про ці дзей ні чаць гэ та му 
са цы яль на му злу. «Ду маю, ня ма не аб ход нас ці тлу ма чыць, якую 
не бяс пе ку ня се ка руп цыя. Яе не здар ма лі чаць ад ной з най больш 
знач ных па гроз для на цы я наль най бяс пе кі», — ска заў Аляк сандр 
Лу ка шэн ка.

«Зла чын ныя дзе ян ні ня чыс тых на ру ку кі раў ні коў вы клі ка юць 
стра ту да ве ру да ор га наў ула ды, аб ця жар ва юць функ цы я на ван-
не гра мад скіх ме ха ніз маў, пе ра шка джа юць рэа лі за цыі ў кра і не 
ін вес ты цый ных пра ек таў, сур' ёз на ўплы ва юць на эка на міч ныя 
сіс тэ мы суб' ек таў гас па да ран ня, — пад крэс ліў Прэ зі дэнт. — Та му 
лю бая спро ба вы ра шыць свае шкур ныя пы тан ні, увар ваць неш та ў 
дзяр жа вы, дзей ні ча ю чы ў аб ход афі цый ных пра цэ дур праз ней кія 
су вя зі, да ры па трэб ным лю дзям, ад ка ты, рас пі лоў ван ні і па бо ры, 
па він на ка рац ца без агляд кі на чы ны, зван ні і ра ней шыя за слу гі 
пра ва па ру шаль ні ка».

На яго дум ку, ка руп цый ныя пра цэ сы здоль ны раз бу рыць лю-
бую, са мую дас ка на лую сіс тэ му — са цы яль ную і эка-
на міч ную. 

СЛА ВЯН СКАЕ ПА РА ЗУ МЕН НЕ 
На ша кра і на бу дзе ра біць усё

для нар ма лі за цыі сі ту а цыі ва Укра і не 
Аб гэ тым за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
на су стрэ чы з экс-прэ зі дэн там Укра і ны Ле а ні дам Куч мам, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА.

Су стрэ ча ад бы ла ся пе рад па ся джэн нем трох ба ко вай кан такт-
най гру пы (Укра і на-АБ СЕ-Ра сія) па ўрэ гу ля ван ні сі ту а цыі на ўсхо-
дзе Укра і ны, якое прай шло ўчо ра ў Мін ску. Ба кі аб мер ка ва лі 
за бес пя чэн не бяс печ на га до сту пу да мес ца кру шэн ня ма лай зій-
ска га лай не ра між на род ных экс пер таў для рас сле да ван ня пры чын 
зда рэн ня, а так са ма за пуск пра цэ су вы зва лен ня за тры ма ных 
ба ка мі асоб.

Кан такт ная гру па бы ла прад стаў ле на ў поў ным скла дзе: экс-
прэ зі дэнт Укра і ны Ле а нід Куч ма, па сол Ра сіі ва Укра і не Мі ха іл 
Зу ра баў і афі цый ны прад стаў нік дзей на га стар шы ні АБ СЕ па 
пы тан нях урэ гу ля ван ня сі ту а цыі ва Укра і не Хай дзі Таль я ві ні.

З іні цы я ты вай з на го ды пра вя дзен ня ў Бе ла ру сі пе ра га во раў 
па вы ра шэн ні ўкра ін ска га кры зі су да кі раў ні ка бе ла рус кай дзяр-
жа вы Аляк санд ра Лу ка шэн кі ра ней звяр нуў ся Прэ зі дэнт Укра і ны 
Пётр Па ра шэн ка.

«Усё, што трэ ба, мы зро бім. Вы не чы тай це і не слу хай це, што 
тут уся ля кія ка жуць пра ней кі пі я р, імі дж. Нам ні чо га гэ та га не 
трэ ба. Вы гэ та доб ра ве да е це. Па ся рэд ніц тва я цяр пець не ма гу, — 
пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар на су стрэ чы з Ле а ні дам Куч мам. — Мы 
бу дзем ра зам з ва мі ра біць для на шай Укра і ны ўсё не аб ход нае, 
каб хоць не як зні зіць на пал су праць ста ян ня на ўсхо дзе кра і ны. 
Мы ў гэ тым вель мі за ці каў ле ны».

«Для нас гэ та жыц цё ва важ на з пунк ту гле джан ня жыц ця на-
шай Бе ла ру сі, а не ней ка га там пі я ру. На кры ві, ка лі гі нуць лю дзі, 
пі яр ні хто не ро біць. Та му вы мо жа це быць упэў не ны, што коль кі 
трэ ба ме ра пры ем стваў, столь кі мы і пра вя дзём для той гру пы, у 
якой вы сён ня пра цу е це», — пад крэс ліў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы ад зна чыў, што ў час ня даў няй 
тэ ле фон най раз мо вы з Прэ зі дэн там Укра і ны Пят ром Па ра шэн кам 
бы лі до сыць пад ра бяз на аб мер ка ва ны праб ле мы, якія ўзнік лі ва 
Укра і не. «Ён па пра сіў мя не, каб я па спры яў ар га ні за цыі ра бо ты 
ва шай гру пы. І ка лі ён ска заў, што ад Укра і ны бу дзе це пра ца ваць 
вы, я шчы ра ўзра да ваў ся, — ад зна чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. — Вы 
ў гэ тай сі ту а цыі, па звест ках на ша га па соль ства, ве дзя це ся бе 
вель мі ак тыў на для та го, каб су па ко іць і ста бі лі за ваць сі ту а цыю ва 
Укра і не. І я ўзра да ваў ся, што ваш во пыт быў за па тра ба ва ны».

«Сён ня прэ зі дэн ты Укра і ны (а бы лых прэ зі дэн таў не бы вае) 
па він ны ўсе ўклю чыц ца ў гэ ты пра цэс і дзе толь кі маг чы ма ўнес ці 
свой уклад для ста бі лі за цыі ста но ві шча ў род най для нас Укра і-
 не. І ка лі Пётр Па ра шэн ка па пра сіў да стой на ар га ні за ваць гэ тае 
ме ра пры ем ства, я яму ска заў: усё зро бім, толь кі каб бы ло лепш 
ва Укра і не», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу, Ле а нід Куч ма ад зна чыў, што Укра і на пе ра жы вае 
не са мыя леп шыя ча сы. «Пы тан не ста іць ру бам — быць Укра і не ці 
не быць. Па дзеі апош ніх ме ся цаў ства ра юць больш пы тан няў, чым 
ад ка заў. А ад ка заў, на жаль, ня ма да гэ та га ча су. І мы ў ней кай 
ме ры па ад ка зы пры еха лі сю ды. З ва шай і з Бо жай да па мо гай 
бу дзем імк нуц ца іх зна хо дзіць», — ад зна чыў ён.

Так са ма сі ту а цыю ва Укра і не Аляк сандр Лу ка шэн ка аб мер-
ка ваў у тэ ле фон най раз мо ве з Прэ зі дэн там Сер біі Та міс ла вам 
Ні ка лі чам.

Сё ле тні ўра джай яб лыкаў ра дуе ўсіх — і гас па да роў пры ват ных са доў, і тых, хто вы рошч вае са да ві ну ў пра мыс ло вых маш та бах. 
У СПК «Рас свет» ім. К. П. Ар лоў ска га Кі раў ска га ра ё на са ка ві тыя пла ды па ча лі ўжо збі раць. Аг ра но мы гас па дар кі Але на ЮР КА ВЕЦ 
і Аляк сандр ІВА НІЦ КІ плё нам сва ёй пра цы за да во ле ны: у пла нах са браць ка ля ты ся чы тон яб лы каў.

ЯБ ЛЫЧ НА!ЯБ ЛЫЧ НА!

КА МУ БЫ ЛА ВЫ ГАД НАЙ
ПЕР ШАЯ СУ СВЕТ НАЯ ВАЙ НА

І ЧА МУ ЯЕ АД ГА ЛОС КІ ЧУТ НЫ І СЁН НЯ?
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