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ІНТЭГРАЦЫЯ, ПАБУДАВАНАЯ
НА СЯБРОЎСТВЕ

НАША СІЛА Ў ПРАЎДЗЕ,
АДЗІНСТВЕ І ПАТРЫЯТЫЗМЕ
эканамічны і інфармацыйны ціск, гэты цяжкі вопыт зноў запатрабаваны і актуальны. Ён дае нам упэўненасць, што мы справімся з усімі
праблемамі.
Сіла беларусаў у праўдзе, адзінстве і патрыятызме. У нас ёсць родная
краіна, якой мы ганарымся, ёсць армія, здольная даць жорсткі адпор
любому агрэсару, і народ-пераможца, які памятае герояў і цэніць свабоду. Менавіта таму мы смела і спакойна глядзім у будучыню.
Жадаю усім моцнага здароўя, міру, шчасця і дабрабыту.
З Днём Незалежнасці!
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь
Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Падчас ІX Форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі падпісана
рэкордная колькасць пагадненняў і кантрактаў

Фота БелТА.

Дарагія суайчыннікі!
Віншую вас з Днём Незалежнасці Рэспублікі Беларусь.
Тры дзесяцігоддзі беларусы паспяхова будуюць уласную сучасную
дзяржаву. Нас натхняюць прыклад гераічных продкаў, шматвяковая
гісторыя, багатая культура і разуменне таго, што магчымасць свабодна распараджацца сваім лёсам — найвышэйшая каштоўнасць для
любога народа.
Адстойваючы нацыянальныя інтарэсы, развіваючы эканоміку і сацыяльную сферу, нават у самыя складаныя часы мы разлічвалі толькі
на сябе, будавалі дабрабыт на руплівай працы, калектывізме і ўзаемадапамозе. І сёння, калі на нашу краіну аказваецца беспрэцэдэнтны

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Гэтая рэгіянальная пляцоўка, якая дзявяты раз — сёлета ў
Гродне — прымае прадстаўнікоў дзвюх партнёрскіх, сяброўскі краін, садзейнічае плённаму і выгаднаму ўзаемадзеянню ў самых розных сферах. За два дні работы форуму
падпісаны міжурадавыя і міжрэгіянальныя пагадненні аб
супрацоўніцтве ў бізнесе, вытворчасці, навуцы і адукацыі.
Такім чынам, паглыбленне інтэграцыйных працэсаў Саюзнай дзяржавы — не на словах, а на справе.

ДОКТАР ЛЮСІ І КАТАЙ

Год гістарычнай памяці

Людміле Кашычкінай і Канстанціну Грыгор'еву было наканавана выжыць,
каб расказаць усю праўду аб Мінскім падполлі
— Да канца 1950-х тэма Мінскага
падполля была пад забаронай. Героямі падпольшчыкаў таксама ніхто не лічыў. Яшчэ, наадварот, іх
дзеянні ў гады акупацыі ставіліся
пад сумненне...
Задумка нямецкіх спецслужбаў па
дыскрэдытацыі Мінскага падпольнага
гаркама ўдалася — кіраўніцтва Цэнтральнага штаба партызанскага ру ху
аб'явіла яго цэнтрам, створаным гестапа. Пасля вызвалення Мінска органамі
дзяржаўнай бяспекі было арыштавана
звыш 200 удзельнікаў Мінскага падпол-

ля, якіх падазравалі ў супрацоўніцтве з
акупантамі. Многія з іх атрымалі рэальныя тэрміны зняволення.

Доў гія га ды мін скія пад поль шчы кі
змагаліся за аднаўленне гіс тарычнай
справядлівасці. Шматлікія пасяджэнні,
падчас якіх свае паказанні давалі жывыя ўдзельнікі антыфашысцкай барацьбы, сведкі гераічных учынкаў падпольшчыкаў, прынеслі свой плён — толькі ў
верасні 1959 года дзейнасць Мінскага
падпольнага гаркама была рэабілітавана. Многія падпольшчыкі атрымалі
ўзнага ро ды. Уладзі мі ру Амельянюку,
Івану Кабушкіну, Ісаю Казінцу, Мікалаю
Кедышку і Яўгену Клумаву пасмяротна прысвоілі званне Героя Савецкага

Саюза. Пры жыцці «Залатую Зорку»
атрымалі ўдзельніцы аперацыі па ліквідацыі генеральнага камісара Беларусі Кубе: Алена Мазанік, Марыя Осіпава і Надзея Траян. Імёны некаторых
падпольшчыкаў носяць мінскія вуліцы.
І самым галоўным прызнаннем укладу
Мінскага антыфашысцкага падполля ў
Вялікую Перамогу стала прысваенне
беларускай сталіцы ганаровага звання
«Горад-Герой» — адпаведны ўказ быў
падпісаны 26 чэрвеня 1974 года, праз
30 гадоў пасля вызвалення
Беларусі...

ШТО Ў СВЕЦЕ РОБІЦЦА
У Кішынёве праходзяць
антыўрадавыя дэманстрацыі
У Кішынёве праходзіць чарговая антыўрадавая дэманстрацыя
каля будынка парламента. Яе ініцыятар — малдаўская апазіцыя,
Партыя сацыялістаў, паведамляюць РІА «Навіны».
Мэта акцыі — заклікаць урад да вырашэння праблем сацыяльнай несправядлівасці і невыносных умоў жыцця грамадзян.
Пратэст праходзіць мірна.
Адзін з дэманстрантаў расказаў, што ў краіне сур'ёзны эканамічны крызіс, а ўлады ў існуючай сітуацыі бяздзейнічаюць і не
робяць ніякіх спроб для падтрымкі сваіх грамадзян і краіны. Малдаване жадаюць стабільнасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
У маі ў краіне адбыўся сур'ёзны скачок цэн, які выклікаў незадаволенасць жыхароў краіны і справакаваў правядзенне антыўрадавых мітынгаў і пікетаў. Пратэстанты патрабуюць адстаўкі
кіраўніцтва краіны і датэрміновых парламенцкіх выбараў.
Нацыянальнае бюро статыстыкі Малдовы аб'явіла, што сярэднегадавая інфляцыя ў маі склала больш як 29 %. Цэны на
прадукты харчавання выраслі на 32,5 працэнта, нехарчовыя
тавары — на 21,45 працэнта, паслугі, што аказваюцца насельніцтву, — на 35,27 працэнта.

Востраў Змяіны працягвае кантралявацца
ваеннымі Расіі
Востраў Змяіны ў Чорным моры, які 30 чэрвеня пакінулі расійскія ваенныя, застаецца пад кантролем флоту і ВКС РФ.
Аб гэтым заявіў дэпутат Дзярждумы ад крымскага рэгіёна Аляксей Чарняк, перадае агенцтва
ISSN 1990 - 763X
РІА «Навіны».
30 чэрвеня Мінабароны РФ
аб'явіла аб тым, што выводзіць
войскі з вострава Змяіны. Па
словах прадстаўніка ведамства,
гэта было зроблена ў якасці жэс-

ту добрай волі ў адказ на намаганні ААН. Такім чынам расійскі
бок дае арганізацыі магчымасць
стварыць гуманітарны калідор
для вывазу збожжа з тэрыторыі
Украіны.
У той жа дзень намеснік начальніка аператыўнага ўпраўлення генштаба Украіны Аляксей Громаў заявіў, што ўзброеныя
сілы Украіны маюць намер узяць востраў Змяіны пад свой кантроль.

Spіegel: Літва можа дазволіць транзіт тавараў
у Калінінград пад ціскам Германіі
ФРГ абураная дзеяннямі Літвы па забароне транзіту санкцыйных тавараў у Калінінград і просіць Еўрасаюз зрабіць выключэнне з санкцый. Пра гэта паведамляе нямецкае выданне
Der Spіegel.
Паводле інфармацыі выдання, Берлін не падзяляе меркаванне
Вільнюса аб тым, што транзіт санкцыйных тавараў у Калінінград
не павінен ажыццяўляцца праз тэрыторыю Еўрасаюза, бо транспарт едзе «з Расіі ў Расію».
Урад Германіі асцерагаецца, што канфлікт з Расіяй можа пагоршыцца з-за спрэчкі аб транзіце і Масква «прыменіць сілу для
стварэння наземнага калідора», адзначаецца ў артыкуле.
Як перадае Spіegel, у чацвер літоўскія ўлады заяўлялі аб тым,
што немцы ціснуць на Еўракамісію, каб санкцыі не распаўсюджваліся на Калінінград.
ЕС можа апублікаваць да 10 ліпеня асаблівую заўвагу да чацвёртага пакета санкцый, які выведзе транзіт з-пад санкцый.
Раней канцлер Германіі Олаф Шольц заклікаў зняць абмежаванні на транзіт расійскіх грузаў у Калінінградскую вобласць праз
тэрыторыю Літвы. Паводле яго слоў, гэтыя пастаўкі не датычацца імпарту, таму антырасійскія санкцыі Еўрасаюза ў дадзеным
выпадку не павінны прымяняцца.
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Заключана каля 60 пагадненняў аб міжрэгіянальным супрацоўніцтве, падпісана кантрактаў
на суму больш як 2,5 мільярда
беларускіх рублёў. Такія вынікі — абсалютны рэкорд за ўсю
гісторыю форумаў.
Важнасць форуму падкрэсліў
і той факт, што да яго ўдзельнікаў па відэасувязі звярнуліся
прэзідэнты дзвюх краін.

ТОЛЬКІ РАЗАМ
МОЖНА
СУПРАЦЬСТАЯЦЬ
ГЛАБАЛЬНЫМ
ВЫКЛІКАМ
Аляксандр Лукашэнка ў сваім выступленні звярнуў увагу,
што сустрэча дэлегацый праходзіць фактычна на стыку дзвюх
культурных цывілізацый — Усходу і Захаду. «Мы бачым у гэтым сімвалічнае значэнне, паколькі, нягледзячы ні на што,
накіраваны на мірны дыялог з
усімі краінамі. І пакуль заходнія
суседзі падцягваюць да нашай
граніцы войскі НАТА, мы займаемся абсалютна стваральнымі ініцыятывамі. Для Беларусі і
Расіі форум даўно стаў адным
з сімвалаў роднасці славянскіх
народаў. Само жыццё паказвае,

што мы знайшлі фармат міжрэгіянальнага і міждзяржаўнага ўзаемадзеяння, які сапраўды
адпавядае карэнным інтарэсам
беларусаў і расіян. Больш за
тое, форум з'яўляецца эфектыўным і адэкватным адказам на
новыя выклікі, з якімі мы сутыкнуліся сёння», — сказаў Аляксандр Лукашэнка, адзначыўшы,
што ў самыя цяжкія часы міжрэгіянальнае супрацоўніцтва
заўсёды ратавала краіны. А ў
цяперашніх геапалітычных рэаліях форум выконвае важную
місію — садзейнічае стварэнню
трывалай эканамічнай асновы
ў будаўніцтве Саюзнай дзяржавы.
Беларускі лідар нагадаў, што
Вышэйшы дзяржсавет Саюзнай
дзяржавы прыняў рашэнне аб
паглыбленні двухбаковай эканамічнай інтэграцыі. Яна накіравана на фарміраванне якасна новага асяроддзя абароту тавараў
і паслуг паміж нашымі краінамі,
стварэнне аб'яднаных галіновых
рынкаў. А гэта прадугледжвае
далейшае збліжэнне макраэканамічных палітык дзвюх дзяржаў, гарманізацыю валютнага
рэгулявання, роўны доступ да
дзяржаўных заказаў і закупак,
укараненне агульных правілаў
канкурэнцыі і забеспячэнне роў-

ных правоў спажыўцоў. Выконваюцца саюзныя праграмы па
фарміраванні адзінай прамысловай і адзінай аграрнай палітыкі Саюзнай дзяржавы.
«Вар'яцкія і незаконныя санкцыі Захаду падштурхнулі нас да
паскораных рашэнняў у сферы
транспарту і лагістыкі, укаранення ўласных плацежных сістэм і разлікаў у нацыянальных
валютах. Адзначу, што сёлета ў
разы актывізаваліся кантакты з
кіраўнікамі расійскіх рэгіёнаў. І
геаграфія такіх кантактаў пашыраецца. Некаторыя губернатары пабывалі ў Беларусі не адзін
раз. Можна ўпэўнена сказаць,
што наша краіна знайшла чым
зацікавіць кожную дэлегацыю.
Мы атрымалі новыя магчымасці
для экспарту тавараў і паслуг,
а нашы спецыялісты набылі ўнікальныя кампетэнцыі, як у выпадку з будаўніцтвам касмадрома «Усходні» або Беларускай
атамнай станцыі», — расказаў
кіраўнік дзяржавы.
Прэ зі дэнт заўва жыў, што
сёння для дзвюх краін сапраўды адкрываюцца доўгатэрміновыя перспектывы. Беларусь
прапануе расійскім рэгіёнам, у
прыватнасці, свой удзел у мадэрнізацыі ключавых сектараў
эканомікі. Беларускі лідар упэўнены, што шэраг ключавых напрацовак Саюзнай дзяржавы
пакуль не мае аналагаў.
Аляксандр Лукашэнка заявіў, што на сучасным этапе саюз Беларусі і Расіі адыгрывае
ролю лакаматыва ў агульным
пато ку інтэ гра цыйных працэсаў.
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Праз сябе
КОРАТКА
• ДАІ рэкамендуе з-за
спякоты адмовіцца ад далёкіх паездак у аўто без
кандыцыянера.
• Для ўдзелу ў конкурсе
на стварэнне брэнда беларускай прадукцыі пададзена больш за 400 заявак,
паведамілі ў Мініс тэрстве
эканомікі.
• На Мядзельшчыне
стар та ваў тра ды цый ны
Будслаўскі фэст, паведаміла прэс-служба Мінскага аблвыканкама. Некаторыя пілігрымы прайшлі
пешшу не адзін дзясятак
кіламетраў, каб пакланіцца цудатворнаму абразу
Божай Маці.
• Скульптурную кампазіцыю з бюстам Янкі Купалы
адкрылі ўчора ў пасёлку Копысь Аршанскага раёна —
у месцы, дзе некалі жыў народны паэт. Гэтая работа кітайскага скульптара У Вэйшаня стала падарункам пасольства Кітайскай Народнай Рэспублікі ў Беларусі,
прадстаўнікі якога пабывалі
ў музеі-сядзібе Янкі Купалы
ў Ляўках і ўразіліся жыццём
і творчасцю класіка.

«НЕПАХАВАНЫХ САЛДАТАЎ
ЯШЧЭ ЛЯЖЫЦЬ ШМАТ.
КАНЦА НЕ ВІДАЦЬ»
Вольга ШАБЕЛЬНІК — архітэктар, маці дачкістудэнткі, уладальніца двух катоў, якая амаль
кожныя выхадныя і ўсе адпачынкі на працягу
апошніх пяці гадоў прысвячае пошуку астанкаў непахаваных салдат Вялікай Айчыннай
вайны. Валанцёр пошукавага руху Беларусі,
які не атрымлівае за сваю пошукавую справу
ніякага ўзнагароджання і самастойна нясе ўсе,
звязаныя з гэтай справай, выдаткі. Мне стала
цікава, што яна бачыць і перажывае падчас гэтых пошукаў. Вольга пагадзілася на шчырую
гутарку.

«Тое, што ўбачыла,
нагадвала фільм у жанры «містыка»
— Вольга, раскажы пра сваю апошнюю паездку.
Як гэта называецца?
— Ваенна-археалагічная экспедыцыя Міжнароднай
«Вахты памяці — 2022» у Новасакольніцкім раёне
Пскоўскай вобласці Расійскай Федэрацыі. Паднялі
175 байцоў, імя аднаго даведаліся дзякуючы медалю
«За адвагу» — украінец Васіль Іосіфавіч Тэсля.
Удзельнікі Вахты памяці:
перакладчык з Санкт-Пецярбурга Галіна САВІЦКАЯ,
— Экспедыцыя адрознівалася ад іншых?
архітэктар з Мінска Вольга ШАБЕЛЬНІК
— На гэтай мне дазволілі ўдзельнічаць
і бортправаднік ААТ «Белавія» Юлія ЛІЦЕЦКАЯ
у штабах камандзіраў.
(злева направа). Мясны Бор, 2019 год.
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