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СЁННЯ Ў НУМАРЫ

Рэс пуб лі кан скі аў та пра бег 
ад ус ход няй мя жы 
да за ход няй ад бу дзец ца 
ў су бо ту, 
3 каст рыч ні ка. стар. 16

Ці са мы вя лі кі 
кант ракт? Ар га ні за цыі 
наф та хі міч на га про фі лю 
тра ды цый на ак тыў ныя 
ў пе ры яд 
пра вя дзен ня 
Фо ру му рэ гі ё наў. стар. 14

Як спра віц ца з яе 
на ступ ства мі, вы свят ля лі 
ўдзель ні кі тэ ма тыч най 
сек цыі ў Дзяр жын скім 
ра ё не. стар. 4
Ар тэ фак ты Пе ра мо гі

Вы стаў ку ра ры тэ таў, 
ін тэр ак тыў ных пра ек таў 
і ці ка вых іні цы я тыў 
зла дзі лі ў НАН 
Бе ла ру сі. стар. 14

61 міль ён до ла раў

У Мін ску прай шоў 
ме ды я фес ты валь 
«Га ла сы ма ла дых 
за ўстой лі вае 
раз віц цё — 2020». стар. 16

Праз усю Бе ла русь!

На су страч бу ду чы ні, 
якую мы хо чам

Мо да на «ін тэ гра цыю 
ў го рад»

VII Фо рум рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii 
за вяр шыў ся, але са праўд ныя яго 
вы нi кi — тое, што за бяс пе чыць пад пi сан не 
за клю ча ных на яго па лях кант рак таў, — 
на пе ра дзе. Но выя вы твор час цi, 
пра дук цыя, ра бо чыя мес цы i за роб кi. 
Па куль мы ве да ем лiч бу 750 мiль ё наў 
до ла раў — на та кую су му бы лi пад пi са ныя 
дзе ла выя па пе ры па мiж прад стаў нi ка мi 
бiз не су дзвюх кра iн. Але гэ тая лiч ба — 
толь кi ары ен цiр, якi ка жа нам пра тое, 
што, ня гле дзя чы на ўсе скла да нас цi 
2020 го да, гэ ты фо рум ака заў ся са мым 
плён ным з усiх пра ве дзе ных. Су мар ны 
вы нiк шас цi па пя рэд нiх фо ру маў — 
два мiль яр ды до ла раў. У ве рас нi гэ та 
го да, на фо не дыс тан цый ных раз моў, 
ме ды цын скiх ма сак i тры вож ных на вiн, 
пры рост — амаль на 40 пра цэн таў. 
«Доб ры ры вок на пе рад», — пад су ма ваў 
Прэ зi дэнт Бе ла ру сi Аляк сандр 
ЛУ КА ШЭН КА.

Та кi плён у знач най сту пе нi за бяс пе чы ла 
су стрэ ча кi раў нi коў дзвюх дзяр жаў на пя рэ-
дад нi фо ру му. Абод ва ў сва iх вi дэа звро-
тах пад час пле нар на га па ся джэн ня ка за лi 
аб тым, што ў ве рас нi ў Со чы да мо вi лi ся 
ак ты вi за ваць рэ гi я наль нае су пра цоў нiц-
тва. На пя рэ дад нi, пад час i ад ра зу пас ля 
за вяр шэн ня са мi ту, Прэ зi дэнт Бе ла ру сi 
аса бiс та су стрэў ся з лi да ра мi ся мi рэ гi ё-
наў Ра сii. Та кiя су стрэ чы не бы лi не чым не-
звы чай ным. Пра мым су вя зям па мiж прад-

прыем ствамi, бiз не смена мi i кi раў нi ка мi 
Аляк сандр Лукашэн ка заў сё ды на да ваў 
вя лi кае зна чэн не i ва ўсе ча сы свай го прэ зi-
дэнц тва гэ та му са дзей нi чаў. З не ка то ры мi, 
як, напрык лад, з Але гам Ка жа мя кам, якi 
за раз уз на чаль вае ў Ра сii Пры мор скi край, 
а да гэ та га кi ра ваў Са ха лiн скай воб лас цю, 
уста ля ва лi ся сяб роў скiя ад но сi ны.

Вi да воч на, што эфект сё лет ня га са мi ту 
за бяс пе чыў i за кла дзе ны ў ра ней шыя га-
ды пад му рак. Да ад мет нас цяў VII Фо ру-
му рэ гi ё наў Бе ла ру сi i Ра сii трэ ба да даць 
фар мат вi дэа кан фе рэн цый i, вя до ма, тэ му: 
«Гiс та рыч ная спад чы на Вя лi кай Пе ра мо гi 
як ас но ва раз вiц ця са цы яль на-эка на мiч-
ных i ду хоў ных су вя зяў на ро даў Бе ла ру сi 
i Ра сii».

Зма ган не ў чац вёр тым 
ася род дзi

«На жаль, сён ня ро бяц ца спро бы пе ра-
гля ду, рэ вi зi я нiз му, фаль сi фi ка цыi гiс то рыi 
i вы нi каў Дру гой су свет най вай ны, — ад-
зна чыў на пле нар ным па ся джэн нi VII Фо-
ру му рэ гi ё наў прэм' ер-мi нiстр Бе ла ру сi 
Ра ман ГА ЛОЎ ЧАН КА. — Зна хо дзяц ца 
ах вот ныя пе ра ра бiць i па дзя лiць су час ны 
свет па-но ва му, па се яць уза ем ны не да вер, 
ва ро жасць, раз' яд наць лю дзей. Су праць 
Бе ла ру сi i Ра сii вя дуцца лю тыя iн фар ма-
цый ныя ата кi, нас, на шчад каў ге ро яў-пе-
ра мож цаў, хо чуць пры му сiць ад чу ваць 

вi ну, ледзь не апраўд вац ца за сва iх баць-
коў i дзя доў, якiя ца ной улас на га жыц ця 
за бяс пе чы лi мiр для ча ла вец тва».

На дум ку прэм' ер-мi нiст ра, та кiя на-
па ды — «част ка спла на ва най па лi ты кi не 
прос та па рэ вi зii гiс та рыч най па мя цi, а па 
зло му ка лек тыў най мен таль нас цi на ро-
даў».

«Са вец кi Са юз вi на ва цяць у раз вяз ван нi 
Дру гой су свет най вай ны, са вец кiя сiм ва лы 
пры вяз ва юць да на цысц кiх, лю дзям за ба-
ра ня юць ад зна чаць свя шчэн ныя для iх свя-
ты пад сця га мi Вя лi кай Пе ра мо гi. Для ча го 
гэ та ро бiц ца? Каб раз бу рыць па мяць, зла-
маць унут ра ны стры жань, а за тым з да па-
мо гай раз ла ду i ха о су па ста вiць, маг чы ма, 
пад вон ка вае кi ра ван не на шы кра i ны», — 
лi чыць кi раў нiк бе ла рус ка га ўра да.

Ра ман Га лоў чан ка га ва рыў пра не аб-
ход насць ак ты вi за ваць су мес ную дзей-
насць па цэ лым спект ры кi рун каў — у па-
лi ты цы, эка но мi цы, са цы яль най сфе ры, 
аду ка цыi i куль ту ры. На яго дум ку, ак ту-
аль нае за ха ван не гiс та рыч най спад чы ны, 
су праць дзе ян не iн фар ма цый ным вой нам, 
удас ка на лен не ра бо ты ў ме дый най пра-
сто ры, раз вiц цё i ўма ца ван не эка на мiч на га 
су пра цоў нiц тва на раў на праў най асно ве.

«Мы вы со ка цэ нiм пад трым ку брац кай 
Ра сii i глы бо ка ўдзяч ныя за гэ та. Бе ла русь 
заў сё ды бы ла i бу дзе ва шым на дзей-
ным сяб рам i парт нё рам», — за пэў нiў 
прэм' ер-мi нiстр ра сi ян.

СПЕЦ ВЫ ПУСК
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