
НА ПЕ ДА ГО ГАЎ УС КЛА ДЗЕ НА 
НАЙВАЖ НЕЙ ШАЯ МІ СІЯ 

НА ВУ ЧАН НЯ 
І ВЫ ХА ВАН НЯ МА ЛА ДЫХ 

ГРА МА ДЗЯН
Пе да га гіч ным ра бот ні кам

Рэс пуб лі кі Бе ла русь
Да ра гія сяб ры!
Ад усёй ду шы він шую вас з Днём на стаў ні ка.
Усе мы не за леж на ад уз рос ту ад чу ва ем да чы нен не да ва-

ша га пра фе сій на га свя та. У кож на га ча ла ве ка ёсць на стаў ні кі, 
чыя муд расць, за хоп ле насць лю бі май спра вай і доб рая па ра да 
да па маг лі сфар мі ра ваць све та по гляд і ма раль ныя каш тоў нас ці, 
вы зна чыц ца з вы ба рам жыц цё ва га шля ху.

Су час нае гра мад ства ста віць пе рад ва мі ад каз ныя за да чы.
На пе да го гаў ус кла дзе на важ ней шая мі сія на ву чан ня і вы-

ха ван ня ма ла дых гра ма дзян Бе ла ру сі. Пры ві вай це ім лю боў да 
Ра дзі мы, па ва гу да тра ды цый, імк нен не да па знан ня і твор час ці. 
Ня хай вуч ні ба чаць у вас не толь кі пра фе сі я на ла, які шчы ра лю-
біць свой прад мет, але і ста рэй ша га та ва ры ша, лі да ра, які ўмее 
на тхніць на доб рыя спра вы і па вес ці за са бой. А для гэ та га не аб-
ход ны шы ро кая эру ды цыя, ве дан не пе да га гіч ных ме то дык, вы со-
кія ма раль ныя якас ці і доб ра сум лен нае стаў лен не да спра вы.

Мы і ў да лей шым ча ка ем ад вас плён най пра цы на ні ве аду-
ка цыі і ак тыў на га ўдзе лу ў жыц ці кра і ны.

Шчы ра жа даю вам зда роўя, шчас ця, пос пе хаў ва ўсіх па чы-
нан нях на ка рысць род най Бе ла ру сі.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.
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Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Ад бы ла ся цы ры мо нія за клад кі 
кап сул з зям лёй з мес цаў па ха ван-
ня во і наў-бе ла ру саў, якія за гі ну лі 
ўда ле чы ні ад Ра дзі мы, у крып це 
Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх свя-
тых. У цы ры мо ніі пры ня лі ўдзел 
кі раў ні кі пра ва слаў най, ка та ліц-
кай, му суль ман скай і іў дзей скай 
рэ лі гій ных кан фе сій, а так са ма 
дып ла ма тыч ных прад стаў ніц тваў 
ся мі за меж ных дзяр жаў — Гер-
ма ніі, Аў стрыі, Поль шчы, Венг рыі, 
Чэ хіі, Сла ва кіі і Іта ліі, ад куль пры-
бы лі кап су лы з зям лёй з мес цаў 
па ха ван ня во і наў-бе ла ру саў, якія 
за гі ну лі ўда ле чы ні ад Ра дзі мы.

На су стрэ чы з прад стаў ні ка мі 
рэ лі гій ных кан фе сій, на цы я наль-
ных аб' яд нан няў і дып ла ма тыч-
ных мі сій у за ле Хра ма-пом ні ка 
ў го нар Усіх свя тых Прэ зі дэнт 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, 
што гэ та са мае цяж кае, ка лі ча-
ла век гі не ўда ле чы ні ад сва ёй 
род най зям лі, і вы ка заў над зею, 
што ця пе раш ня му па ка лен ню бе-
ла ру саў ад дас ца за тое, што праз 
га ды і дзе ся ці год дзі яны вяр та-
юць прах за гі ну лых прод каў на 
Ра дзі му. «Мы рас цэнь ва ем гэ ту 
ду хоў ную па дзею як сім ва ліч ны 
знак, які слу жыць кра са моў ным 
на па мі нам ча ла вец тву пра тое, 
які мі тра ге ды я мі аба роч ва юц ца 
вой ны для на ро даў, — пад крэс ліў 

Аляк сандр Лу ка шэн ка. — У на-
шых ро зу мах і сэр цах не па він на 
быць мес ца агрэ сіі і гвал ту. Нель-
га да пус ціць но вых кры ва вых 
кан флік таў. Гэ та га па тра буе як 
гіс та рыч ная па мяць, так і кло пат 
пра даб ра быт бу ду ча га су свет най 
су поль нас ці».

Кі раў нік дзяр жа вы вы ка заў 
упэў не насць, што но вы ўні каль-
ны пра ект па ўве ка ве чан ні па мя-
ці зем ля коў зной дзе поў ную пад-
трым ку ў бе ла рус ка га на ро да і 
год ны пра цяг. «Сам жа храм пры 
гэ тым па ві нен стаць сім ва ліч ным 
мес цам яд нан ня прад стаў ні коў 
усіх гра мад ска-па тры я тыч ных сіл 
Бе ла ру сі не за леж на ад іх са цы-
яль на га ста ту су, па лі тыч ных по-
гля даў, эт ніч най ці кан фе сій най 
пры на леж нас ці», — пе ра ка на ны 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Кі раў ні кі рэ лі гій ных кан фе сій 
у гу тар цы з Прэ зі дэн там звяр ну-
лі ўва гу на асаб лі вы на строй, які 
па нуе ў бе ла рус кім гра мад стве, 
яго та ле рант насць, што да зва ляе 
мір на су іс на ваць лю дзям роз най 
ве ры.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, 
што ба га ты во пыт кан струк тыў-
ных між на цы я наль ных і рэ лі гій ных 
ад но сін, на за па ша ны ў Бе ла ру сі, 
мо жа быць за па тра ба ва ным у су-
час ных умо вах, ка лі гэ тыя ас пек-

ты на бы лі асаб лі вую васт ры ню ў 
роз ных пунк тах пла не ты. «Мы бу-
дзем толь кі ра ды па шы рэн ню ўза-
е ма дзе ян ня па між на шы мі кра і-
на мі ў са мых роз ных сфе рах. І, у 
пры ват нас ці, у пра соў ван ні гэ та га 
ўні каль на га пра ек та па ўве ка ве-
чан ні па мя ці на шых зем ля коў. Мы 
бу дзем вес ці по шу ка выя пра цы ў 
роз ных кра і нах, дзе гі ну лі бе ла-
ру сы ў пе ры яд Дру гой су свет най 
вай ны, а так са ма пры вы ка нан ні 
ін тэр на цы я наль на га аба вяз ку ў 
на ступ ныя га ды. Ша на ваць па-
мяць за гі ну лых — спра ва го на ру 
лю бо га на ро да, больш за тое — 
бе ла рус ка га», — пад крэс ліў кі-
раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка за ся ро-
дзіў ува гу на тым, што ня пра віль-
ны ўхіл ча ла вец тва бя рэ не толь кі 
ў пы тан нях, якія ты чац ца вой наў, 
але і ду хоў ных каш тоў нас цяў. Прэ-
зі дэнт на га даў, што вы сту па ю чы 
на са мі це ААН, ён пе ра сця рог 
ад ні ве ля ван ня тра ды цый ных ся-
мей ных ад но сін. Ён ад зна чыў, што 
тра ды цый ная сям'я, як і між кан фе-
сій ны дыя лог, — гэ та вель мі важ-
на. Аляк сандр Лу ка шэн ка вы ка заў 
пе ра ка на насць, што ад роз нен ні ў 
ве ры не па він ны слу жыць пад ста-
вай для роз на га лос сяў.

Вы сту па ю чы на ўра чыс тым 
ме ра пры ем стве «Ма літ ва за Бе-
ла русь», Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ад зна чыў: «Жы ха ры Бе ла ру сі 
ацэнь ва юць між на цы я наль ныя 
ад но сі ны ў кра і не як спа кой ныя. 
У нас ня ма дыс кры мі на цыі па кан-

фе сій най і на цы я наль най пры кме-
тах. Не ве даю, ці ёсць яшчэ та кая 
кра і на на пла не це, дзе кі раў ні кі 
роз ных рэ лі гій ных і гра мад скіх 
аб' яд нан няў не толь кі сяб ру юць 
па між са бой, але і ак тыў на да па-
ма га юць адзін ад на му».

Прэ зі дэнт ад зна чыў, што пад 
не бам Бе ла ру сі сён ня жы вуць 
у зго дзе, ус ту па юць у шлюб, 
вы хоў ва юць су мес ных дзя цей 
прад стаў ні кі больш за 140 на цый 
і на род нас цяў. «У на шым краі 
ста год дзя мі пе ра ся ка лі ся да ро гі 
роз ных эт на саў і куль тур. Мы не 
толь кі ства ра лі ўлас ныя ду хоў ныя 
каш тоў нас ці, але і ўзба га ча лі ся 
твор чай спад чы най лю дзей, якія 
з тых ці ін шых пры чын па кі ну лі 
сваю гіс та рыч ную ра дзі му», — 
ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць 
глы бо ка сім ва ліч най ура чыс тую 
цы ры мо нію «Ма літ ва за Бе ла-
русь». «Ма літ ва — гэ та не толь-
кі зва рот вер ні каў да Бо га, але 
і вы каз ван не шчы рых і глы бо кіх 
па чуц цяў кож на га з нас і ўся го бе-
ла рус ка га на ро да да сва ёй Ра-
дзі мы — на ша га агуль на га до му, 
пра даб ра быт яко га мы што дзён-
на кла по цім ся», — ад зна чыў кі-
раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў 
ува гу на тое, што ў кра і не іс тот на 
пра су ну лі ся ў вы ра шэн ні ад ной з 
са мых ба лю чых праб лем су час-
нас ці, якая вель мі ха рак тэр ная і 
ак ту аль ная для еў ра пей цаў, — 
дэ ма гра фіч най. У Бе ла ру сі пры-

кмет на па вы сі лі ся пра цяг ласць 
жыц ця і на ра джаль насць. На дум-
ку кі раў ні ка дзяр жа вы, у знач най 
сту пе ні гэ та му спры яе рэа лі за цыя 
пра грам па са цы яль най пад трым-
цы гра ма дзян. «Але, ма быць, не 
менш важ ны фак тар — ства рэн не 
ў кра і не ат мас фе ры ўпэў не нас ці 
лю дзей у сва ёй бу ду чы ні, у ста-
біль нас ці і аба ро не нас ці на шай 
дзяр жа вы», — ска заў Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, 
што ў пад мур ку свец кіх прын цы-
паў су час на га ўлад ка ван ня жыц-
ця ля жаць рэ лі гій ныя па сту ла ты і 
ўяў лен ні. «Вы кла дзе ныя ў Біб ліі, 
То ры, Ка ра не за па ве дзі з'яў ля юц-
ца ас но вай ма раль ных нор маў, 
якія вы зна ча юць і рэ гу лю юць па-
во дзі ны ча ла ве ка. Як толь кі гра-
мад ства па чы нае іх іг на ра ваць, 
змен лі ва трак та ваць, слу хаць 
шар ла та наў, псеў да пра ро каў і 
пра зор цаў, як пра ві ла, зда ра-
юц ца са цы яль ныя ка та кліз мы. 
Сло ва транс фар му ец ца ў зброю 
раз бу раль най сі лы», — лі чыць 
Прэ зі дэнт.

«Па вер це: страш на, ка лі вай-
на, страш на, ка лі ў вы ні ку гі нуць 
лю дзі. Але яшчэ страш ней — ка-
лі мы ады хо дзім ад фун да мен-
таль ных ма раль ных прын цы паў. 
Вой ны, ра ны ад вой наў за гой ва-
юц ца. Свед чан не та му — Дру-
гая су свет ная і Вя лі кая Ай чын ная 
вой ны. Але па ру шэн не фун да-
мен таль ных ма раль ных прын-
цы паў — гэ та на ста год дзі. Та му 
нам трэ ба як ні ко лі быць асця-

рож ны мі і аку рат ны мі, асаб лі ва ў 
гэ ты не спа кой ны і ча сам не зра-
зу ме лы час», — ска заў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«Сён ня ўма ца ван не на шай 
дзяр жаў нас ці шмат у чым за ле-
жыць ад та го, на коль кі све та по-
гляд па сты ра або ак ты віс та на цы-
я наль на-куль тур на га аб' яд нан ня 
су гуч ны з яго па ва гай да на ро да 
і ве рай у кра і ну», — пад крэс ліў 
кі раў нік дзяр жа вы.

«У мно гіх з пры сут ных ёсць 
све та по гляд ныя, ба га слоў скія 
ад роз нен ні. Але пе рад на мі ста-
іць агуль ная за да ча: мак сі маль-
на зблі жаць па зі цыі па гра мад ска 
знач ных пы тан нях. Вы хоў ваць на-
шых гра ма дзян у ду ху ўза е ма ра-
зу мен ня і доб ра су сед ства. Ву чыць 
іх мі ла сэр нас ці і ве ра цяр пі мас ці, 
зго дзе і кло па це аб бліз кім», — 
ска заў Прэ зі дэнт.

На яго дум ку, асаб лі ва знач-
ны мі ў гэ тым пла не з'яў ля юц ца 
за цвяр джэн не вы со кіх ідэа лаў 
ма раль нас ці, вы ха ван не і на ву-
чан не пад рас та ю ча га па ка лен ня, 
пад трым ка сям'і, ма ця рын ства і 
дзя цін ства. «Сло вам, за бес пя чэн-
не год най су час нас ці і бу ду чы ні 
на шай кра і ны», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Сён ня зям ны шар рас кол ва-
ец ца ад кры ва вых кан флік таў. У 
між усоб ную бой ню ўцяг ну лі на ват 
на шых су се дзяў, бра тоў-укра ін-
цаў. Яны дзя сят ка мі ты сяч бя гуць 
ад вай ны, у тым лі ку і да нас. Ад 
рас ка за на га бе жан ца мі ча сам кі-

дае ў жах», — ад зна чыў кі раў нік 
дзяр жа вы.

«На гэ тым фо не бе ла рус кія 
гра ма дзя не асаб лі ва яс на ад чу лі 
цеп лы ню род на га до му. Той ці хай 
сі ня во кай мяс ці ны, дзе не рвуц ца 
сна ра ды, не га ло сяць ма ці, не гі-
нуць без да па мож ныя дзе ці і ста-
рыя», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад-
крэс ліў, што ў бы лыя ча сы Бе-
ла русь вель мі час та ста на ві ла ся 
скры жа ван нем, на якім у смя рот-
най су тыч цы сы хо дзі лі ся ар міі 
ва ю ю чых дзяр жаў. «Наш на род 
вы нес столь кі па кут, што на заў-
сё ды вы пра ца ваў у са бе іму ні тэт 
су праць уся ка га гвал ту. І ця пер 
ас но ва на шай знеш няй па лі ты-
кі — мі ра люб насць», — за явіў 
Прэ зі дэнт.

Кі раў нік дзяр жа вы лі чыць, 
што гіс та рыч ная па мяць і доб-
рыя тра ды цыі з'яў ля юц ца на-
дзей ным пад мур кам даб ра бы ту 
гра мад ства і ста біль нас ці лю бой 
кра і ны. «Вер насць ма раль ным 
прын цы пам, спа гад лі васць і ча-
ла веч насць, як ка жуць у Бе ла-
ру сі, люд скасць — вось сак рэт 
той ду хоў най сі лы на ша га на ро-
да, дзя ку ю чы якой ён па спя хо-
ва вы тры маў усе гіс та рыч ныя 
вы пра ба ван ні і па бу да ваў сваю 
су ве рэн ную дзяр жа ву», — ад зна-
чыў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

На бе ла рус кай зям лі бу дзе 
без умоў на за бяс пе ча ны мір, 
за явіў Прэ зі дэнт. «Бе ла рус кай 
дзяр жа ве быць веч на. Мы ні ко му 

ні ко лі не ад да дзім ні пя дзі сва ёй 
зям лі, не прэ тэн ду ю чы на зем лі 
ін шых», — ска заў кі раў нік дзяр-
жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна-
чыў, што ў апош ні час асаб лі ва 
час та ба чыць роз на га ро ду ін сі ну-
а цыі і ма ні пу ля цыі. «Гэ та адзін кі 
на шых гра ма дзян, але яны ёсць, 
якія спра бу юць тое, што ад бы-
ва ец ца ва Укра і не, па вяр нуць 
унутр Бе ла ру сі і пе ра тва рыць 
у ней кую бруд ную па лі тыч ную 
кам па нію. Бо са праў ды вя лі кае 
шчас це, ка лі на род жы ве ў мі-
ры. Ка лі ня ма мі ру — не трэ ба 
ні чо га: та ды ні пра дук ты хар ча-
ван ня, ні адзен не, ні цэ ны на іх 
не зна чаць ні чо га. Спы тай це ў 
гэ тых бе жан цаў», — ска заў кі-
раў нік дзяр жа вы.

«Мы ўсё мо жам са мі зра біць 
сва і мі ру ка мі ў род най Бе ла ру сі 
пры на яў нас ці толь кі ад ной умо-
вы — мі ру і спа кою. І будзь це 
ўпэў не ныя: як бы ні бы ло скла-
да на і цяж ка, мір і бяс пе ку для 
на шых гра ма дзян, тых 10 міль ё-
наў жы ха роў і двух-трох міль ё наў 
гас цей, якія пры бы ва юць да нас 
у кра і ну, мы за бяс пе чым, ча го б 
нам гэ та ні каш та ва ла, та му што 
мір — гэ та са мае да ра гое, што 
мо жа быць у ча ла ве ка для яго 
роск ві ту і пра грэ су», — пад крэс-
ліў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па жа-
даў су ай чын ні кам мі ру, шчас ця 
і роск ві ту.

Паводле БЕЛТА.

Па ва жа ныя дэ пу та ты Па ла-
ты прад стаў ні коў!

Па ва жа ныя за про ша ныя!
Сён ня па чы нае сваю ра бо-

ту вось мая се сія Па ла ты прад-
стаў ні коў На цы я наль на га схо-
ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га 
склі кан ня.

Яна ад кры ва ец ца ў ат мас-
фе ры па вы ша най па лі тыч най 
ак тыў нас ці ў су вя зі з пра вя-
дзен нем прэ зі дэнц кіх вы ба раў. 
Ад іх зы хо ду за ле жыць бу ду чы-
ня Бе ла ру сі. 

Ця пер вель мі важ на за ха-
ваць адзін ства на ро да і ўла ды, 
га тоў насць ра зам пра ца ваць 
на агуль ную ка рысць. Толь кі 
за бяс пе чыў шы мір і ста біль-
насць, мы змо жам збе раг чы 
да сяг ну тае і ства рыць умо вы 
для ўпэў не на га ру ху кра і ны па 
шля ху пра грэ су.

Зба лан са ва нае раз віц цё 
эка но мі кі — на ша клю ча вая 
за да ча. Адап та цыя да ня прос-
тай знеш няй аб ста ноў кі па тра-
буе но вых кі раў ніц кіх ра шэн-

няў. Гэ та да ты чыц ца ў пер шую 

чар гу бюд жэт най і пад атко вай 

па лі ты кі, сіс тэ мы пла на ван ня, 

раз віц ця дзе ла вой іні цы я ты-

вы, су пра цоў ніц тва дзяр жа вы 

і біз не су.

Дэ пу та ты пра даў жа юць 

цес на пра ца ваць з ура дам 

над пра ек там рэс пуб лі кан ска-
га бюд жэ ту на на ступ ны год. 

За хоў ва ю чы яго са цы яль ную 

на кі ра ва насць, за бяс печ ва ю чы 

пад трым ку прад пры ем стваў, 

не аб ход на скан цэнт ра вац ца 

на стра тэ гіч ных на прам ках. 

Вы ні кам аб мер ка ван няў па ві-

нен стаць вель мі праг ма тыч ны 

фі нан са вы да ку мент, за сна ва-

ны на рэа ліс тыч ных ацэн ках і 
пра гно зах. Кож ны ўкла дзе ны 
ў эка но мі ку бюд жэт ны ру бель 
па ві нен да ваць ад да чу.

Пры ўсёй важ нас ці ва ла вых 
па каз чы каў у пы тан нях пла на-
ван ня на пер шае мес ца трэ ба 
ста віць пры бы так і рэн та бель-
насць. Ін ды ка тыў нае пла на ван-
не пры зна ча на да па маг чы прад-
пры ем ствам і рэ гі ё нам больш 
ак тыў на вы ка рыс тоў ваць свае 
кан ку рэнт ныя пе ра ва гі, рэа лі-
зоў ваць экс парт ны па тэн цы ял. 
Ад гэ та га ў мно гім за ле жаць 
за ня тасць на сель ніц тва і ўзро-
вень яго да хо даў, на паў нен не 
бюд жэ ту і якасць са-
цы яль ных па слуг.

КЛЮ ЧА ВАЯ ЗА ДА ЧА — 
ЗБА ЛАН СА ВА НАЕ РАЗ ВІЦ ЦЁ 

ЭКА НО МІ КІ
Вы ступ лен не Стар шы ні Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Анд рэй чан кі У.П. на ад крыц ці вось май се сіі Па ла ты прад стаў ні коў 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня

У ІН ТА РЭ САХ 
ЧА ЛА ВЕ КА

Вы ступ лен не Стар шы ні Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мяс ні ко ві ча М.У. 

на ад крыц ці дзя ся тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі 
На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня

Па ва жа ныя вы шэй шыя 
служ бо выя асо бы Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь!

Па ва жа ныя чле ны Са ве та 
Рэс пуб лі кі!

Ця пе раш няя се сія па чы нае 
сваю ра бо ту на пя рэ дад ні важ-
най па лі тыч най па дзеі — вы-
ба раў Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь. На дум ку чле наў 
Са ве та Рэс пуб лі кі, вы бар чая 
кам па нія пра хо дзіць у поў най 
ад па вед нас ці з дзе ю чым за ка-
на даў ствам і агуль на пры ня ты мі 
дэ ма кра тыч ны мі прын цы па мі. 
Дэ пу та ты мяс цо вых Са ве таў, 
прос тыя лю дзі вы каз ва юць за-
да валь нен не хо дам рэа лі за цыі 
са цы яль на-эка на міч на га і па лі-
тыч на га кур су, які пас ля доў на 
і сіс тэм на пра во дзіц ца ў нас 
у кра і не, ад зна ча юць вель мі 
вя лі кія па зі тыў ныя зме ны ў 
жыц ці на шых гра ма дзян, ста-
біль насць у гра мад стве, што 
ста ла маг чы мым дзя ку ю чы 
іні цы я тыў най і мэ та на кі ра ва-
най дзей нас ці Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь Аляк санд ра 

Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі, усіх 
улад ных струк тур.

Са ве там Рэс пуб лі кі ў лю тым 
2015 го да бы ло іні цы я ва на пра-
вя дзен не рэ гі я наль ных схо даў 
дэ пу та таў мяс цо вых Са ве таў 
дэ пу та таў з удзе лам се на та раў 
і кі раў ні коў ор га наў мяс цо ва га 
кі ра ван ня і са ма кі ра ван ня. На 
сён ня яны прай шлі ва ўсіх ра-
ё нах на шай кра і ны. На схо дах 

раз гля да лі ся стан спраў у са-
цы яль на-эка на міч ным раз віц ці, 
ра бо та са зва ро та мі гра ма дзян, 
ін шыя ак ту аль ныя пы тан ні дзей-
нас ці Са ве таў і ар га ні за цый. 
Уся го пра ве дзе на 118 та кіх дэ-
пу тац кіх са мі таў, у якіх пры ня лі 
ўдзел больш як 40 тыс. гра ма-
дзян.

У хо дзе гэ тай шы ро кай раз-
мо вы ад зна ча ла ся, што ў кра і не 
ство ра ны ўсе ўмо вы, каб вы ба-
ры Прэ зі дэн та кра і ны прай шлі 
ад кры та, сум лен на, у спа кой-
най і дзе ла вой аб ста ноў цы ў 
ад па вед нас ці з бе ла рус кім за-
ка на даў ствам і ўзя ты мі на ся-
бе Рэс пуб лі кай Бе ла русь між-
на род ны мі аба вя за цель ства мі. 
Чар го вы раз гра мад скае мер-
ка ван не свед чыць аб тым, што 
ў Бе ла ру сі — кра і не ма ла дой 
дэ ма кра тыі — фар мі ру ец ца су-
час ная гра ма дзян ская су поль-
насць.

Мы па він ны зра біць усё ад 
нас за леж нае для пра вя дзен ня 
вы бар чай кам па ніі на 
да стой ным уз роў ні. СТАР. 2

МЫ МЫ 
БУ ДЗЕМ БУ ДЗЕМ 

МА ЛІЦ ЦА МА ЛІЦ ЦА 
І СЭР ЦАМ, І СЭР ЦАМ, 
І ДУ МА МІІ ДУ МА МІ

СТАР. 2
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Ура чыс тая цы ры мо нія «Ма літ ва за Бе ла русь» прай шла ў Мін ску ка ля Хра ма-пом ні ка ў го нар Усіх свя тых
Удзел у ме ра пры ем стве пры няў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі 
Аляк сандр Лу ка шэн ка, а так са ма кі раў ні кі і прад стаў ні кі 
дзярж ор га наў, па лі тыч ных пар тый, гра мад скіх аб' яд нан няў, 
рэ лі гій ных ар га ні за цый, на цы я наль на-куль тур ных 
гра мад скіх аб' яд нан няў, прад стаў ні кі гра мад скас ці Мін ска.
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