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• Учора на Віцебшчыне
адбыўся адзіны дзень
прыёму грамадзян членамі
Савета Рэспублікі. Старшыня верхняй палаты парламента Наталля Качанава
прымала наведвальнікаў у
Віцебску.
• Каля палігона Уручча
знойдзена масавае пахаванне часоў Вялікай Айчыннай вайны.
• У БДУ ў два разы вырас мэтавы план прыёму.
• З уводам АЭС доля
прыроднага газу ў энергабалансе Беларусі знізіцца да 60 працэнтаў.
• Тарыфы на цеплазабеспячэнне, газ і электрычнасць скарэктуюць у Беларусі з 1 чэрвеня.
• Да праек та ЕАЭС
«Еўразійскі аграэкспрэс»
далучыліся новыя ўдзельнікі.

ЦЫТАТА ДНЯ

Ігар ПЕТРЫШЭНКА,
намеснік прэм'ер-міністра:

«Праблема харчовай
бяспекі ЕАЭС стала
ключавой для сусветных
рынкаў. Ва ўмовах
нестабільнай глабальнай
эканамічнай сітуацыі
і непартнёрскіх паводзінаў
шэрагу замежных
дзяржаў у ЕАЭС
з'яўляецца магчымасць
стаць глабальным
гульцом у сферы харчовай
бяспекі. Нядаўна Савет
ЕЭК зацвердзіў агульныя
прынцыпы і падыходы
да забеспячэння харчовай
бяспекі дзяржаў-членаў.
Неабходна ў гэтым
напрамку актыўна
рухацца далей.
Процідзейнічаць выклікам,
мінімізаваць рызыкі
ўзнікнення дэфіцыту
харчовых тавараў
на ўнутраных рынках
і нарошчваць экспарт
у трэція краіны неабходна
на калектыўнай аснове».
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«Узровень ваенных пагроз Беларусі
на перспектыву будзе нарастаць»
Пра гэта заявіў Прэзідэнт Беларусі на нарадзе па
пытаннях забеспячэння ваеннай бяспекі, якую правёў у Цэнтры стратэгічнага кіравання Міністэрства
абароны.
«Мы павінны вызначыць асноўныя напрамкі далейшага
развіцця нашай арміі. Зыходзім з таго, што ўзровень ваенных пагроз Беларусі на перспектыву будзе нарастаць, і гэтыя
меры неабходна прыняць у самыя кароткія тэрміны. Лепш
раней, чым позна, — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Таму на нарадзе з кіруючым саставам Міністэрства абароны
мною была пастаўлена задача аб прапрацоўцы прапаноў
па ўдакладненні напрамкаў развіцця Узброеных Сіл у сучасных умовах».
Асноўная тэма сустрэчы з ваеннымі, як адзначыў Аляксандр Лукашэнка, — карэкціроўка напрамкаў далейшага
развіцця нашых Узброеных Сіл.
«Падзеі, што адбываюцца ў сумежных дзяржавах, сведчаць аб высокай дынаміцы змяненняў пагроз ваеннай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Трансфармуюцца таксама погляды
на прымяненне ваеннай сілы і спосабы ўзброенай барацьбы», — падкрэсліў Прэзідэнт.
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Фота БелТА.

КОРАТКА
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Бусліны падворак
Гэты падворак
знаходзіцца
ў вёсцы Рэдзькі
Маладзечанскага
раёна. Вялікая
колькасць белых
буслоў часта
адпачывае
то на адным,
то на іншым
вясковых агародах.
Гэтым разам мне
пашчасціла ўбачыць
птушак каля сядзібы
Мікалая Макарэвіча.
Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.

Полацку — 1160 гадоў

ЛЯ ДЗВІНЫ І ПАЛАТЫ
СТАІЦЬ ГОРАД СВЯТЫ
Сёння, 27 мая, у Полацку стартуе свята, якое датычыцца кожнага беларуса — юбілей самага старажытнага горада на нашых землях, аднаго з першых сярод славянскіх гарадоў — 1160
гадоў з часу яго заснавання. Праграма святкавання разлічана на тры дні,
але асэнсаванне падзеі — справа куды больш працяглая, бо яна напаўняе

нас гонарам, натхняе і захапляе сваім
зместам. І як ілюстрацыя і пацвярджэнне
гэтаму — у свет выходзяць дзве кнігі-альбомы вядомага гісторыка і калекцыянера, лаўрэата Прэміі Прэзідэнта Рэспублікі
Беларусь «За духоўнае адраджэнне» Уладзіміра ЛІХАДЗЕДАВА. Назвы выданняў
гавораць самі за сябе: «Полацк. Першая
сталіца» і «Полацк. Крыніца ведаў і асветы

прамень». Двухтомнік знаёміць з калекцыяй гісторыка, якая збіралася амаль
паўстагоддзя. Рарытэты нагадваюць пра
легендарныя і адкрываюць малавядомыя
старонкі гісторыі горада, з якога пачалася сучасная незалежная Беларусь. Напярэдадні святкавання юбілею Полацка мы
пагутарылі з аўтарам аб яго
новым праекце.
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