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Удзяч насць і па ва гаУдзяч насць і па ва га  ��

БЕС СМЯ РОТ НЫ ПОЛК 
НА ФО НЕ БЭ ЗУ ПЕ РА МО ГІ

У Брэсц кай крэ пас ці прай шлі свя точ ныя ме ра пры ем ствы
У крэ пас ці роз ны мі ко ле ра мі за цвіў бэз. Яго і ў пе рад ва ен ныя га ды бы ло 

шмат на тэ ры то рыі гар ні зо на. Пра гэ та свед чаць ліс ты жы ха роў і аба рон цаў 
крэ пас ці, якія за хоў ва юц ца ў му зеі. І вось на шчад кі ге ро яў вы ра шы лі ў па-
мяць аб тых да лё кіх га дах так са ма па са дзіць пры го жыя кус ты, тым больш, 
што цві цен не яго аку рат су па дае са свя точ ны мі дня мі. Пры пад трым цы 
Ге не раль на га кон суль ства Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў Брэс це чац вёр ты раз 
прай шла ак цыя «Бэз Пе ра мо гі». Ак ты віс ты ра сій ска га ма ла дзёж на га ру ху 
«Са лі дар насць» і гра мад скай ар га ні за цыі «Бэз» пры вез лі ў Брэст се лек-
цый ныя эліт ныя кус ты бэ зу і па са дзі лі іх на тэ ры то рыі ме ма ры я ла. Ця пер 
пры го жыя і дух мя ныя грон кі квіт не юць як гімн Пе ра мо гі.

Мі тынг на пло шчы Цы ры ма ні я лаў, па тра ды цыі, ад крыў стар шы ня Брэсц-
ка га абл вы кан ка ма Кан стан цін Су мар. Гу бер на тар звяр нуў ся да ве тэ ра наў 
са сло ва мі най вя лік шай па ва гі і ўдзяч нас ці за іх ва ен ны подз віг, за пра цу ў 
пас ля ва ен ны час, за ця пе раш нюю ак тыў ную жыц цё вую па зі цыю.

А пас ля мі тын гу ўдзель ні каў ура чыс тас цяў ча каў са праўд ны сюр прыз. 
Упер шы ню на га лоў най пло шчы крэ пас ці прай шоў амаль двух га дзін ны 
кан цэрт на ву чэн цаў і вы клад чы каў Брэсц ка га му зыч на га ка ле джа. Кан цэрт 
ар га ніч на ўпі саў ся ў агуль ную пра гра му свя та. Ура чыс ты на строй пад трым-
лі ва лі тво ры ва ен най тэ ма ты кі. Ся род гле да чоў кан цэр та бы лі на ват за ўва-
жа ны сал да ты «Бес смя рот на га пал ка». Ад най мен ная ак цыя ста ла ад ной з 
га лоў ных ці ка ві нак сё лет ня га 9 Мая. За доў га да свя та па ра дыё, у га зе тах, 
са цы яль ных сет ках ар га ні за та ры за клі ка лі ўну каў і праў ну каў фран та ві коў 
прый сці на Дзень Пе ра мо гі з парт рэ та мі сва іх ге ра іч ных прод каў. У свя-
точ ным шэс ці гэ тая ка ло на вы гля да ла са праў ды як бес смя рот ны полк. На 
парт рэ тах яны бы лі яшчэ ма ла дыя і пры го жыя. Та кі мі яны вы ка на лі свой 
вай ско вы і гра ма дзян скі аба вя зак і за ста лі ся не толь кі ў ся мей ных ар хі вах, 
у па мя ці род ных, але і ў гіс то рыі кра і ны.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Фо
 та

 В
а л

е р
ыя

 К
А Р

А Л
Я.

11 МАЯ — ДЗЕНЬ ДЗЯРЖАЎНАГА 
ГЕРБА І ДЗЯРЖАЎНАГА СЦЯГА 
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

ДА РА ГІЯ СУ АЙ ЧЫН НІ КІ!
Ад усёй ду шы він шую вас з Днём Дзяр жаў-

на га гер ба Рэс пуб лі кі Бе ла русь і Дзяр жаў на га 
сця га Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Па тры я тызм кож на га ча ла ве ка не па рыў на звя за ны з ус хва ля ва-
ным, па важ лі вым стаў лен нем да сця га, гер ба і гім на сва ёй кра і ны. 
Без гэ та га ня ма гра ма дзя ні на, ня ма і дзяр жа вы.

Наш на род ста год дзя мі ішоў да не за леж нас ці, аба ра ня ю чы ся-
бе і род ную зям лю ад фі зіч на га і ду хоў на га пры гнё ту. І гэ ты шлях 
ад люст ра ва ны ў га лоў ных сім ва лах Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія ўва-
со бі лі ў са бе важ ней шыя каш тоў нас ці і ідэа лы бе ла ру саў — лю боў 
да Ай чы ны, імк нен не да сва бо ды і спра вяд лі вас ці, да ства раль най 
пра цы на сва ёй зям лі, жа дан не жыць у мі ры і зго дзе ў агуль ным 
бе ла рус кім до ме.

Сён ня дзяр жаў ны сцяг, герб і гімн аб' яд ноў ва юць нас у ад ну вя лі-
кую сям'ю, на паў ня ючы сэр цы го на рам за пры на леж насць да на ро да 
з ба га тай гіс то ры яй, слаў най су час нас цю і цу доў най бу ду чы няй.

Ня хай гэ та свя та яшчэ больш з'яд нае ўсіх нас, ума цуе вы со кае 
па чуц цё аса біс тай ад каз нас ці кож на га гра ма дзя ні на за кра і ну і га-
тоў нас ці са ма ад да на пра ца ваць дзе ля пра цві тан ня Ра дзі мы.

Моц на га зда роўя, пос пе хаў, шчас ця, ра дас ці і даб ра бы ту вам, 
да ра гія сяб ры!

Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

РА ЗАМ МЫ 
Ў ЛЮ БОЙ СІ ТУ А ЦЫІ 

ВЫ СТА ІМ
Знач насць Вя лі кай Пе ра мо гі за клю ча ец ца ў вы ра та ван ні 

су свет най цы ві лі за цыі ад гі бе лі, і сён ня ад на душ на 
пры зна ец ца пе ра мога са вец ка га на ро да

Пра гэ та 8 мая за явіў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка-
шэн ка ў Маск ве на не фар маль най су стрэ чы кі раў ні коў дзяр-
жаў Ар ме ніі, Бе ла ру сі, Кыр гыз ста на, Ра сіі і Та джы кі ста на, 
па ве дам ляе БЕЛ ТА. Лі да ры пя ці дзяр жаў пры ня лі ўдзел у 
агля дзе трэ ні роў кі па кі ра ван ні Уз бро е ны мі сі ла мі Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі ў Маск ве, а за тым пра вя лі не фар маль ную су стрэ-
чу ў Крам лі.

Пла на вая трэ ні роў ка пра хо дзі ла ў На цы я наль ным цэнт ры кі ра ван ня 
аба ро най Ра сіі. Да ад пра цоў кі прак тыч ных ву чэб на-ба я вых за дач бы лі 
пры цяг ну ты ор га ны ва ен на га кі ра ван ня ўсіх уз роў няў, сі лы і срод кі, якія 
вы ра ша юць за да чы за бес пя чэн ня па вет ра на-кас міч най аба ро ны Ра сіі. 
Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, што трэ ні роў ка з'яў ля ец ца свед чан нем та-
го, што «Ра сіі ёсць чым аба ра няц ца, ёсць чым на нес ці ўдар па тых, хто 
хо ча па грэць ру кі тут, на ра сій скай тэ ры то рыі, і вы ра шыць свае пы тан ні». 
Па вод ле яго слоў, для Бе ла ру сі гэ та ме ра пры ем ства важ на тым, што ў 
дзе ян ні бы ла пра дэ ман стра ва на ра бо та комп лек саў, якія зна хо дзяц ца на 
ўзбра ен ні ў тым лі ку і бе ла рус кай ар міі. Прэ зі дэнт Бе ла ру сі звяр нуў ува гу 
на тое, што ва ен ная моц Ра сіі з'яў ля ец ца аба ро най ін та рэ саў Бе ла ру сі. 
На дум ку бе ла рус ка га лі да ра, ад сюль і аба вя зак АДКБ па са лі дар нас ці 
з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй у зо не ад каз нас ці ар га ні за цыі і су мес ных дзе-
ян няў на ву чэн нях.

Ад кры ва ючы не фар маль ную су стрэ чу на пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі, 
Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін ад зна чыў, што агуль ная пе ра мо га над 
фа шыз мам і ге ра ізм, адзін ства, з'яд на насць у ба раць бе з во ра гам — і 
сён ня ма гут ны фак тар, які аб' яд ноў вае ўсе на ро ды бы ло га СССР.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што ця пе раш ні Дзень Пе ра мо гі ад па-
пя рэд ніх ад роз ні вае тое, што сён ня ад на душ на пры зна ец ца пе ра мо га са-
вец ка га на ро да. «Гэ та вель мі важ на. Дзя ку ю чы та му, што мы аб' яд на лі ся, 
мы не са ро ме ем ся га ва рыць пра сваю пе ра мо гу, а прос та пад крэс лі ва ем, 
пры чым усе, знач насць гэ тай пе ра мо гі, і яна за клю ча ец ца ў тым, што мы 
вы ра та ва лі су свет ную цы ві лі за цыю ад гі бе лі, пры ту шы лі га ла сы на шых 
ня доб ра зыч ліў цаў», — ска заў бе ла рус кі лі дар. Па яго сло вах, гэ та сён-
ня асаб лі ва важ на, бо «ма ла дое па ка лен не па він на ра зу мець, што гэ та 
бы ла на ша пе ра мо га, ша на ваць і ве рыць у яе».

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі на га даў, што ў свой час, аб мяр коў ва ю чы не бяс-
печ ныя вы клі кі і з'я вы на тэ ры то рыі АДКБ, кі раў ні кі дзяр жаў раз ва жа лі 
пра Аф га ні стан, Сі рыю, Ірак, і ўсё гэ та зда ва ла ся, па мен шай ме ры для 
Бе ла ру сі, да лё кім тэ ат рам ва ен ных дзе ян няў. «Аказ ва ец ца, свет на столь-
кі цес ны і ды на міч ны, што гэ тая за ра за хут ка рас паў за ец ца па пла не це, 
і сён ня ўжо ка ля па ро га не толь кі Та джы кі ста на, Ар ме ніі, Кыр гыз ста на і 
Ра сіі, але і Бе ла ру сі з'я ві лі ся гэ тыя не пры маль ныя з'я вы», — ска заў бе-
ла рус кі лі дар, ма ю чы на ўва зе Укра і ну.

Аляк сандр Лу ка шэн ка звяр нуў ува гу, што ў гэ тым пла не ўжо шмат 
ска за на, ад нак час мя няе па ды хо ды дзяр жаў АДКБ. Па вод ле яго слоў, 
ва Укра і не ад бы лі ся па дзеі, якія не да зва ля юць спа кой на ся дзець уба ку 
і гля дзець на тое, што там ад бы ва ец ца. На дум ку кі раў ні ка бе ла рус кай 
дзяр жа вы, асаб лі ва гэ та ты чыц ца па дзей у Адэ се. «Не пры маль ныя па-
доб ныя дзе ян ні ў лю бых дзяр жа вах, і тым больш не пры маль на бу дзе, 
ка лі мы спа кой на бу дзем гля дзець на тое, што ад бы ва ец ца. Гэ та перш за 
ўсё ты чыц ца Ра сій скай Фе дэ ра цыі і Бе ла ру сі. Мы, на ту раль на, не мо жам 
спа кой на на гэ та гля дзець, та му што там на шы лю дзі і яны за клі ка юць 
аб да па мо зе і па тра бу юць рэ ага ван ня на та кія рэ чы», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

«Сі ту а цыя ва Укра і не раз ві ва ец ца вель мі хут ка, і што на сця рож вае, 
дык гэ та аб са лют на не адэ кват нае рэ ага ван не з бо ку на шых, ка лі іх так 
мож на на зваць, за ход ніх парт нё раў», — лі чыць кі раў нік бе ла рус кай 
дзяр жа вы. «Доб ра б іш ла дып ла ма тыч ная пе ра пал ка. Але тут гі нуць 
лю дзі, і су свет ная су поль насць па він на ў гэ тым вы пад ку вы сту паць кан-
са лі да ва на, з па зі цыі кан крэт ных кры тэ ры яў, якія пры ацэн цы па він ны 
быць ад на знач ны. Не па він на быць двай ных па ды хо даў», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі лі чыць, што су час ная сі ту а цыя свед чыць аб тым, 
што ў свой час бы ло пры ня та пра віль нае ра шэн не аб аб' яд нан ні ў Ар га-
ні за цыю Да га во ра аб ка лек тыў най бяс пе цы. «Не дай Бог што-не будзь 
зда рыц ца, мы па він ны быць га то вы стаць спі най да спі ны, як ка жуць 
ва ен ныя лю дзі, і аба ра ніць наш су ве рэ ні тэт і не за леж насць», — ад зна-
чыў Прэ зі дэнт Бе ла ру сі. На яго дум ку, гэ та асаб лі ва важ на ў той час, 
ка лі За хад фак тыч на пай шоў на эс ка ла цыю на пру жа нас ці, але па куль 
праз эка но мі ку, фі нан сы, спра бу ю чы ўвес ці кан крэт ныя эка на міч ныя 
санк цыі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што ў гэ тай сі ту а цыі не аб ход на за дзей-
ні чаць унут ра ны па тэн цы ял лю бой кра і ны. «А ён уза е ма да паў няль ны: ка лі 
ча гось ці ня ма ў Ра сіі, гэ та га ха пае ў ін шых рэс пуб лі ках; ка лі ў рэс пуб лі-
ках ча гось ці не ха пае, гэ та ёсць у Ра сіі. Та му трэ ба гля дзець больш на 
тое, каб ма бі лі за вац ца і з да па мо гай унут ра ных рэ зер ваў пе ра адо лець 
гэ тыя на ступ ствы, хоць яны не та кія не бяс печ ныя», — ад зна чыў Прэ-
зі дэнт Бе ла ру сі. Ён звяр нуў ува гу на тое, што Бе ла русь ужо не адзін 
дзя ся так га доў пе ра жы вае санк цыі і ве дае, што гэ та та кое і да ча го яны 
мо гуць пры вес ці.

«Мы ў лю бой сі ту а цыі вы ста ім», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка. «Вы, 
Ула дзі мір Ула дзі мі ра віч, па він ны ве даць, што мы бу дзем по бач, пля чом 
да пля ча, і я ка жу гэ та не толь кі та му, што тут мы са бра лі ся пе рад СМІ. 
У нас прос та вый сця ін ша га ня ма, як быць ра зам. Па асоб ку — бу дзе тое, 
што ва Укра і не», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Кі раў ні кі пя ці дзяр жаў аб мя ня лі ся не толь кі дум ка мі па кры зіс най сі ту-
а цыі ва Укра і не, але так са ма аб мер ка ва лі ак ту аль ныя пы тан ні су пра цоў-
ніц тва па між кра і на мі, раз віц цё ін тэ гра цый ных пра цэ саў на еў ра зій скай 
пра сто ры, су мес ныя ме ры ў рам ках АДКБ па без умоў ным за бес пя чэн ні 
бяс пе кі на ро даў.

Паз ней ад бы ла ся двух ба ко вая су стрэ ча прэ зі дэн таў Бе ла ру сі і Ра сіі.
Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў Ула дзі мі ру Пу ці ну ска ар ды на ваць 

су мес ныя дзе ян ні па Укра і не. Акра мя та го, Прэ зі дэнт Бе ла ру сі пра па-
на ваў аб мер ка ваць пы тан не так зва ных санк цый у да чы нен ні да Ра сіі 
з бо ку За ха ду. «Спро ба на ціс нуць на Ра сію, на ту раль на, ад бі ва ец ца на 
нас. І я ўпэў не ны, што нам трэ ба ўнут ра на ма бі лі за ваць рэ зер вы, і мы 
пры мно жым тое, што ў нас бы ло, без уся ля кіх па да чак або абя цан няў з 
бо ку За ха ду», — ска заў бе ла рус кі лі дар.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі ад зна чыў, што на пя рэ дад ні бы ла пра ве дзе на 
вя лі кая ра бо та з прэм' ер-мі ніст рам Дзміт ры ем Мядз ве дзе вым, ві цэ-
прэм' е ра мі, мі ніст ра мі па даў згад нен ні не ка то рых мо ман таў да га во ра 
аб Еў ра зій скім эка на міч ным са ю зе. Аляк сандр Лу ка шэн ка пра па на ваў 
за кра нуць у гу тар цы і гэ тую тэ му.

Прэ зі дэнт Ра сіі Ула дзі мір Пу цін па дзя ка ваў Аляк санд ру Лу ка шэн ку 
за ві зіт у Маск ву на пя рэ дад ні Дня Пе ра мо гі. «Ве даю, што вы ця пер рых-
ту е це ся і да гэ та га свя та, і да чэм пі я на ту све ту па ха кеі, спраў шмат, 
тым не менш, вы знай шлі час, пры еха лі. Мне зда ец ца, гэ та на ту раль на. 
Ра сія і Бе ла русь як бы лыя част кі Са вец ка га Са ю за ўнес лі вя лі кі ўклад і 
па нес лі ве лі зар ныя стра ты ў ба раць бе з на цыз мам. Та му быць у гэ тыя 
дні ра зам — на ту раль ная спра ва», — ад зна чыў ён.

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі так са ма па він ша ваў ра сі ян са свя там. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка лі чыць, што на 70-год дзе Вя лі кай Пе ра мо гі ра сі я не 
і бе ла ру сы па він ны ра зам прай сці ў па ра дзе па Крас най пло шчы. 
«Мы са праў ды бы лі ра зам і та ды, і пас ля гэ та га, і ця пер. Ду маю, гэ-
та бу дзе нар маль на, ка лі на Крас най пло шчы на шы пад раз дзя лен ні 
бу дуць пры маць удзел», — ска заў бе ла рус кі лі дар, звяр нуў шы ўва гу 
на тое, што бе ла рус кі бок заў сё ды за пра шае да ся бе на па рад час ці 
ра сій скай ар міі.

З го да ў год на 9 Мая ты ся-
чы лю дзей вы хо дзяць на 
ву лі цы, мно гія з іх — цэ-
лы мі па ка лен ня мі. А гэ та 
зна чыць, свя та пра цяг вае 
жыць. Сё лет няе ж свят ка-
ван не Дня Пе ра мо гі ў Мін-
ску су па ла з ад крыц цём 
чэм пі я на ту све ту па ха кеі, 
і та му ат мас фе ра ў ста лі цы 
бы ла над звы чай ажыў ле-
ная. Квет кі, ша ры кі, сця гі, 
усмеш кі, ча сам не пры ха ва-
ныя слё зы і... узмоц не ныя 
ме ры бяс пе кі.

«Ма ла дыя гля дзяць 
са здзіў лен нем і па ва гай»

Каб па гля дзець ура чыс тае 
шэс це на пло шчы Пе ра мо гі, якое 
тра ды цый на дае «старт» свят-
ка ван ню 9 Мая, мін ча нам і гас-
цям ста лі цы да вя ло ся па ста яць у 
чэр гах да кант роль на-пра пуск ных 
пунк таў і прай сці пра цэ ду ру агля-
ду су пра цоў ні ка мі мі лі цыі. Пра вя-
ра лі гле да чоў і на вы ха дзе з пар ку 
Гор ка га. Але на па тра ба ван ні бяс-

пе кі лю дзі асаб лі ва не на ра ка лі, і 
пас ля шэс ця ў пар ку, які стаў ад-
ной з цэнт раль ных свя точ ных пля-
цо вак, лі та раль на скла да на бы ло 
па вяр нуц ца. На га лоў най сцэ не 
тут па чаў ся кан цэрт. По бач свае 
вы ра бы прад ста ві лі май стры роз-
ных ві даў і тэх нік руч ной пра цы, 
пра па ну ю чы на быць мяк кія цац кі, 
упры га жэн ні, су ве ні ры. Сваю ак-
цыю зла дзі лі і сту дэн ты Мінск ага 
дзяр жаў на га ме ды цын ска га ка-
ле джа: дзяў ча ты ў бе лых ха ла тах 
і стро ях сяс цёр мі ла сэр нас ці за-
мя ра лі ўсім ах вот ным ва гу, рост 
і ар тэ рыя льны ціск, а так са ма ву-
чы лі... спа ві ваць не маў лят.

Кан цэрт пры ва біў мност ва гле-
да чоў, але не ка то рыя ўсё ж ад да лі 
пе ра ва гу спа кой на му ад па чын ку 
на све жым па вет ры. Для ўдзель ні-
цы вай ны Ва лян ці ны Про ха раў ны 
Бель скай гэ ты дзень і без эст рад-
ных вы ступ лен няў над звы чай на-
сы ча ны. У свае 85 ёй ужо цяж ка 
ха дзіць, та му на свя та яе су пра ва-
джае сын. Тым не менш Ва лян ці на 
Про ха раў на адоль вае ўсё шэс це. 
Ма лень кая сі вая жан чы на пад пе-
ра звон уз на га род на гру дзях пры-
зна ец ца, што на строй у яе ад на ча-
со ва і доб ры, і сум ны. І ўсё ж пе ра-

ва жае ра дасць, якая за хоў ва ец ца 
ў сэр цы на ўвесь год.

— Ма ла дыя гля дзяць ця пер 
на ве тэ ра наў са здзіў лен нем і з 
па ва гай, бо жы вых свед каў вай-
ны вель мі ма ла за ста ло ся, — ад-
зна чае сын Ва лян ці ны Про ха раў-
ны Яў ген. — Але ўсё ж кож ны год 
він шу юць, до раць квет кі — гэ та 
вель мі пры ем на.

У сям'і Бель скіх скла ла ся тра-
ды цыя свят ка ван ня Дня Пе ра мо гі: 
пад' ём а па ло ве шос тай, пас ля — 
шэс це, да лей — пра гул кі па го-
ра дзе. Пас ля вяр тан ня да до му — 
свя точ ны стол, «фран та выя» сто 
гра маў і він ша ван ні зна ё мых.

Вай на, што за гар та ва ла 
і згур та ва ла

Ся род на вед ні каў пар ку ўва гу 
да ся бе пры цяг ваў па жы лы муж-
чы на ў мар ской фор ме і фу раж-
цы з над пі сам «Бал тый скі флот». 
Ве тэ ран іг раў на гар мо ні ку. З ім 
ах вот на фа та гра фа ва ла ся мо-
ладзь. Мі ка лай За хар чан ка (на 
фота зверху) што год пры хо дзіць 
ус кла даць квет кі да пом ні ка Пе-
ра мо гі. Праў да, ка жа ён, сё ле та 
ўпер шы ню прый шоў з кі ем, бо 

ха дзіць ужо цяж ка. І ня змен на бя-
рэ з са бой гар мо нік. А яшчэ ў 84 
га ды муж чы на на пя рэ дад ні свя-
та ўдзель ні чаў ва Усе бе ла рус кім 
пра бе гу «Пе ра мо га».

«Вы — са праўд ны?» — рап-
там па ды шла да ве тэ ра на ка бе та, 
што пра хо дзі ла по бач. І ста ла го-
ра ча він ша ваць. Зу сім не зна ё мых 
лю дзей на ват праз 70 га доў пас-
ля за кан чэн ня аб' яд на ла вай на: 
Мі ка лай Аляк се е віч быў вяз нем 
канц ла ге ра ў Аза ры чах, там за-
гі ну лі яго ма ці і брат. А жан чы на 
рас па вя ла, што ў тым жа канц ла-
ге ры бы ла ма ці яе сяб роў кі.

Ад мет на, што да Дня Пе ра мо гі 
спры чы ні лі ся не толь кі бе ла ру сы, 
але і гос ці з-за мя жы. На гу лян нях 
мож на бы ло па ба чыць ха кей ных 
ба лель шчы каў са Сла ва кіі, Ра сіі 
і ін шых кра ін з сім во лі кай свя-
та. Па ра да ва ла і да свед ча насць 
хлоп ца і дзяў чы ны, што пры еха лі 
з Кі тая на ву чац ца ў нас жур на ліс-
ты цы. «Мы ве да ем, што ў вас сён-
ня за свя та — Дзень Пе ра мо гі. І 
яшчэ мы ве да ем га зе ту «Звяз да», 
— не ча ка на пры зна лі ся за меж ні кі 
і па пра сі лі сфа та гра фа ваць іх на 
фо не свя точ на га дзей ства.

9 Мая, зда ец ца, увесь го рад 
пе ра ўтва рыў ся ў ад но су цэль нае 
мес ца ад па чын ку. У кож ным ра-
ё не пра хо дзі лі свае кан цэр ты і 
свя точ ныя ак цыі. Гу лян ні шы ро ка 
раз гар ну лі ся ка ля Па ла ца спор ту, 
дзе гле да чоў за баў ля ла свя точ-
ная пра гра ма «З Днём Пе ра мо гі», 
ві ра ваў ган даль пра мта ва ра мі і 
су ве ні ра мі ад на род ных май строў. 
Ся род ін шых гас цей тут быў за-
ўва жа ны і стар шы ня Мін гар вы-
кан ка ма Мі ка лай Ла дуць ка. «На-
строй вель мі доб ры!» — ска заў ён 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» і па він-
ша ваў са свя там, але пад ра бяз на 
апіс ваць свае эмо цыі не стаў.

Зрэш ты, на пэў на, у гэ ты 
дзень яны ва ўсіх бы лі па доб-
ныя. Ста рэй шае па ка лен не 
ўспа мі на ла ва ен ныя га ды і це-
шы ла ся тым, што іх на шчад кі 
ўжо сем дзе ся ці год дзяў жы вуць 
у мі ры. А мо ладзь, ня хай і без 
усве дам лен ня жа хаў той вай ны, 
але з за да валь нен нем гля дзе ла 
кан цэр ты, ела шаш лы кі, гу ля ла і 
прос та ра да ва ла ся цёп ла му вы-
хад но му дню.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
�

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Пас ля ўра чыс тай цы ры мо ніі Прэ зі дэнт 

рас ка заў жур на ліс там аб вы ні ках пе ра га-
во раў, якія ад бы лі ся на пя рэ дад ні з кі раў-
ніц твам Ра сіі ў Маск ве, а так са ма ад ка заў 
на пы тан ні.

Аб вы ні ках па езд кі ў Маск ву
У пры ват нас ці, Прэ зі дэнт па ве да-

міў, што Ра сія ў маі пе ра лі чыць Бе ла ру сі 
$2 млрд крэ ды ту. «Ду маю, што праз ты-
дзень мы гэ тае пы тан не вы ра шым», — ад-
зна чыў бе ла рус кі лі дар. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка пад крэс ліў, што гэ тыя крэ дыт ныя 
рэ сур сы бу дуць вы ка ры ста ны для па паў-
нен ня зо ла та ва лют ных рэ зер ваў.

Так са ма Бе ла русь да мо ві ла ся з Ра сі яй 
аб па стаў ках наф ты пад поў ную па трэб-
насць і па этап най ад ме не вы пла ты экс-
парт ных пош лін на наф та пра дук ты. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што ба кам 
уда ло ся да сяг нуць да моў ле нас ці па ўсіх 
пы тан нях. У тым лі ку ўрэ гу ля ва на пы тан-
не про да жу аў та ма бі ляў, якія збі ра юць у 
Бе ла ру сі, на ра сій скім рын ку. Па сло вах 
кі раў ні ка дзяр жа вы, на пе ра мо вах у Маск-
ве гэ тае пы тан не бы ло вы ра ша на лёг ка 
і хут ка. «Да мо ві лі ся, што мы ка ля 2% ад 
та ко га кла са аў та ма бі ляў у Ра сіі па ста вім 
ад сюль. Гэ та бу дзе 25-30 ты сяч аў та ма бі-
ляў. Больш мы, на пэў на, не атры ма ем на 
іс ну ю чых ма гут нас цях», — рас тлу ма чыў 
Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўпэў не ны, што 
па стаў кі на ра сій скі ры нак аў та ма бі ляў 
Geely, вы раб ле ных су мес ным бе ла рус ка-
кі тай скім прад пры ем ствам, не ака жуць іс-
тот на га ўплы ву на гэ ты ры нак і тым больш 
не аб ры нуць яго. У бу ду чы ні трэ ба бу дзе 
пра вес ці сур' ёз ную пра цу, каб на рас ціць 
ла ка лі за цыю ў вы твор час ці ма шын Geely 
ў Бе ла ру сі, каб ай чын ных і ра сій скіх кам-
плек ту ю чых ста на ві ла ся больш. Пла ну ец-
ца, што за два га ды ўзро вень ла ка лі за цыі 
на бе ла рус ка-кі тай скім прад пры ем стве 
да сяг не 30%, да 2018 го да — 50%. У бу ду-
чы ні так са ма пла ну ец ца іс тот на на рас ціць 
аб' ёмы вы твор час ці.

Да га вор аб ЕА ЭС Бе ла русь 
бла кі ра ваць не бу дзе

Пра гэ та за явіў Аляк сандр Лу ка шэн ка, 
ад каз ва ю чы на пы тан ні жур на ліс таў. Па-
вод ле слоў Прэ зі дэн та, тыя пы тан ні ў фар-
мі ра ван ні Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю-
за, па якіх не ўда ло ся да мо віц ца ў фар ма це 
«трой кі», бы лі вы не се ны за дуж кі і вы ра-
ша юц ца на двух ба ко вай асно ве. Прэ зі дэнт 
ад зна чыў, што Бе ла ру сі ўда ло ся вы ра шыць 
на дзён ныя пы тан ні. «Але пры гэ тым трэ ба 
ра зу мець, што мы там не ха дзі лі па Маск ве 
і Крам лі з пра цяг ну тай ру кой, неш та вы-
прош ва ю чы. Гэ та быў кам пра міс, — ска заў 
кі раў нік дзяр жа вы. — $1,5 млрд у на ступ-
ным го дзе за ста ец ца ў нас у бюд жэ це (ад 
зні жэн ня аб' ёмаў пе ра лі чэн ня ў ра сій скі 
бюд жэт экс парт ных пош лін на наф та пра-

дук ты. — За ўва га БЕЛ ТА.). Плюс $500 млн 
у бу ду чым го дзе Ра сія пра крэ ды туе на шу 
эка но мі ку для пад тры ман ня ста біль нас ці на 
на шым рын ку. У гэ тым го дзе — $ 2,5 млрд. 
Гэ та буй ны крок Ра сіі ў фі нан са вым пла не, 
але, з дру го га бо ку, і мы вы му ша ны бы лі 
пай сці на ўступ кі».

«Бла кі ра ваць пад пі сан не да га во ра, я 
ду маю, нам не вар та. За раз мы зой мем ся 
ана лі зам уся го та го, пра што мы да мо ві-
лі ся: што мы ўсту па ем, што атрым лі ва ем. 
Усё гэ та ўзва жым і 29 мая пад пі шам гэ ты 
да га вор», — рэ зю ма ваў бе ла рус кі лі дар.

Ра за вая дэ валь ва цыя 
не пла ну ец ца

У Бе ла ру сі не пла ну ец ца пра во дзіць дэ-
валь ва цыю на цы я наль най ва лю ты, у чар-
го вы раз за явіў Прэ зі дэнт. «У чар го вы раз 
паў та рыў тое, што заў сё ды ка заў. Дэ валь-
ва цыі, аб ва лы, вой ны, кан флік ты — усё 
за ле жыць толь кі ад нас. Ка лі вы гэ та га не 
за хо ча це, па вер це, гэ та га ні ко лі ў Бе ла ру сі 
не ад бу дзец ца», — пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Як на га даў кі раў нік дзяр жа вы, у Бе ла-
ру сі і так з па чат ку го да ад бы ла ся плаў-
ная дэ валь ва цыя на цы я наль най ва лю ты 
пры клад на на 7-8%. Ула да не пры мае спе-
цы яль ных мер для ўтры ман ня кур су бе-
ла рус ка га руб ля. Прэ зі дэнт лі чыць, што 
да кан ца го да мо жа пра цяг нуц ца плаў ная 
дэ валь ва цыя бе ла рус ка га руб ля яшчэ на 
5-7%. «Ні чо га страш на га не ад бу дзец ца, 
і лю дзі да гэ та га пры вык нуць, і мы вас да 
гэ та га пад вя дзём праз за ра бот ную пла ту», 
— ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка, яшчэ раз 
пад крэс ліў шы, што рэз кіх змя нен няў кур су 
не ад бу дзец ца.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ў Бе-
ла ру сі да стат ко вы аб' ём зо ла та ва лют ных 
рэ зер ваў, каб пад трым лі ваць ста біль ную 
сі ту а цыю на ва лют ным рын ку. Аляк сандр 
Лу ка шэн ка за пэў ніў, што ў кра і не бу дзе 
зроб ле на ўсё, каб не да пус ціць ра за вай 
дэ валь ва цыі ў гэ тым го дзе і ў на ступ ным. 
Для гэ та га ёсць доб рыя пе рад умо вы. У 
пры ват нас ці, на ме ці ла ся тэн дэн цыя да ад-
наў лен ня су свет най і ай чын най эка но мі кі. 
Ад наў ля юц ца про да жы на МТЗ, Бе лАЗ, 
«Бе ла русь ка ліі». Кра і на на рошч вае аб' ёмы 
вы твор час ці і про да жу за мя жу, у тым лі ку 
ў Ра сію, сель ска гас па дар чай пра дук цыі. «У 
нас нар маль ныя перс пек ты вы, але трэ ба 
ма бі лі за вац ца са мім, уся му на ро ду і шу-
каць шчас це тут. Раю вам: не трэ ба бег чы 
ў аб мен ні кі», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аб пе рад вы барнай кам па ніі
Прад стаў ні кі СМІ па пра сі лі кі раў ні ка 

дзяр жа вы пра ка мен ці ра ваць пуб лі ка цыі ў 
не ка то рых срод ках ма са вай ін фар ма цыі аб 
тым, што ён ужо фак тыч на па чаў чар го вую 
прэ зі дэнц кую кам па нію і па чы нае агі та цыю 
на фо не ба раць бы з ка руп цы яй. «Ка лі ўжо 
ка заць пра тое, што Лу ка шэн ка па чаў пе-
рад вы бар ную кам па нію... Ка лі ён яе па чаў, 
то ў снеж ні 2010 го да. Як толь кі скон чы лі ся 

вы ба ры мі ну лыя, Лу ка шэн ка па чаў сваю 
пе рад вы барную кам па нію. Па вер це, гэ та 
так. Ка лі ты хо чаш, каб ця бе без праб лем 
аб ра лі Прэ зі дэн там, ты па ві нен з пер шых 
дзён пра ца ваць на гэ тую прэ зі дэнц кую 
кам па нію. У нас на род не дур ны. Ка лі ты 
пра спіш 4,5 го да, а паў го да бу дзеш пе ра-
кон ваць, што ты доб ры, на род па смя ец ца. 
Ты па ві нен кож ны год пра ца ваць, пра ца-
ваць і пра ца ваць, каб апош ні год ці паў го да 
на огул ні чо га не ра біць і ска заць: «Лю дзі, 
вы ра шай це». Вось мой прын цып», — ска-
заў Прэ зі дэнт.

Што ты чыц ца ба раць бы з ка руп цы яй, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што ў 
Бе ла ру сі ство ра на са мае жорст кае за ка-
на даў ства ў гэ тым пла не. Прэ зі дэнт рас-
тлу ма чыў, што асоб нае мес ца ба раць бе з 
ка руп цы яй бы ло ад ве дзе на ў яго што га до-
вым па слан ні ме на ві та з мэ тай ак ту а лі за-
цыі гэ тай праб ле мы. «Да ра ван ня не бу дзе 
ні ко му. Пе рад за ко нам ад каз ныя ўсе», — 
пад крэс ліў Прэ зі дэнт.

Га во ра чы аб маг чы мым пе ра ем ні ку, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што быў 
бы толь кі рад, каб у Бе ла ру сі знай шоў ся 
год ны ча ла век, які ў бу ду чы ні змя ніў бы 
яго на па са дзе кі раў ні ка дзяр жа вы. «Я бу-
ду толь кі рад, ка лі та кі ча ла век з'я віц ца, 
та му што я не веч ны. Ра на ці поз на да-
вя дзец ца сы хо дзіць, і я вель мі ха чу, каб 
за мной прый шоў ча ла век, які не бу дзе 
бу рыць і не бу дзе аплёў ваць усё тое, што 
мы з ва мі ства ры лі, не толь кі я. Вось і ўся 
мая па зі цыя».

Аб ма бі лі за цыі 
ўнут ра ных рэ зер ваў

«Вы ра зу ме е це, што ва кол нас даў-
но, ва кол Ра сіі ця пер спра бу юць сціс нуць 
ціс кі фі нан са вай і эка на міч най бла ка ды. 
Вы, на пэў на, ад соч ва лі ўча раш нія па дзеі 
(пе ра га во ры ў Маск ве. — За ўва га. БЕЛ-
ТА ): мы ўвесь час га ва ры лі пра тое, што 
вель мі мно гае мо жам зра біць, ма бі лі за-
ваў шы ўнут ра ныя рэ зер вы», — ад зна чыў 
Прэ зі дэнт.

У якас ці пры кла ду Аляк сандр Лу ка шэн ка 
пры вёў дрэ ва ап ра цоў чую га лі ну, якая як у 
Бе ла ру сі, так і ў Ра сіі за бяс пе ча на сы ра ві-
най, пра цу юць ад па вед ныя прад пры ем ствы, 
ад нак ча сам на ват на ўнут ра ным рын ку да-
во дзіц ца кан ку ры ра ваць з пра дук цы яй за-
меж ных вы твор цаў. «У нас вось гэ тай, як 
ка жуць у Бе ла ру сі, бяз глуз дзі цы на кож ным 
кро ку. Та му мы па він ны ра зу мець, што перш 
за ўсё — сваё, за гру зіць сва іх лю дзей пра-
цай, за пла ціць ім нар маль ную за гэ та ца ну і 
жыць так, як жы ве Гер ма нія і ін шыя кра і ны. І 
та ды ні хто ні ко лі не ска жа пра эка на міч ныя 
санк цыі, та му што мы бу дзем са ма да стат ко-
вым за бяс пе ча ным на ро дам», — упэў не ны 
кі раў нік бе ла рус кай дзяр жа вы.

«Ка лі мы ўсё ў па ра дак пры вя дзём, 
ад стро ім, нам не страш ныя бу дуць ні я кія 
санк цыі і ва ро жыя сі лы», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Па вод ле БЕЛ ТА.

МЫ — НА ШЧАД КІ ВЯ ЛІ КА ГА МЫ — НА ШЧАД КІ ВЯ ЛІ КА ГА 
НА РО ДА-ПЕ РА МОЖ ЦЫНА РО ДА-ПЕ РА МОЖ ЦЫ

Свя таСвя та  ��

ПЕ РА МО ГА: АД НА НА ЎСІХ 
І Ў КОЖ НА ГА — СВАЯ

ВІН ША ВАН НІ СА СВЯ ТАМ
У ад рас Прэ зі дэн та Аляк санд ра Лу ка шэн кі па сту пі лі він ша-
валь ныя па слан ні ад кі раў ні коў за меж ных дзяр жаў з на го ды 
га да ві ны Пе ра мо гі ў Вя лі кай Ай чын най вай не, па ве дам ляе 
прэс-служ ба бе ла рус ка га лі да ра.

У мінскім парку Чалюскінцаў студэнты Універсітэта культуры прапанавалі для самых 
маленькіх гасцей свята цікавыя гульні.    На беразе Свіслачы аматары спорту паказвалі сваё майстэрства.

Мір, ста біль насць і бяс пе ка
8 мая ў Па ла цы Рэс пуб лі кі ад быў ся ўра чыс ты сход, пры све ча ны 
Дню Пе ра мо гі, па ве да мі ла БЕЛ ТА.

Вы сту па ю чы на схо дзе, дзяр жаў ны сак ра тар Са ве та бяс пе кі Аляк-
сандр Мя жу еў на га даў, што на гэ ты год пры па дае не каль кі па мят ных дат, 
звя за ных з Вя лі кай Ай чын най вай ной. Амаль 70 га доў та му бы ла пра ве-
дзе на зна ка мі тая апе ра цыя «Баг ра ці ён». «Мы ўсе га на рым ся тым, што 
яе план рас пра ца ва ны пад кі раў ніц твам на ша га су ай чын ні ка, вы дат на га 
пал ка вод ца Аляк сея Ан то на ва», — ска заў ён. Акра мя гэ та га, 17 лі пе ня 
1944 го да ў Маск ве ад быў ся «па рад» па лон ных ня мец кіх вай скоў цаў, які 
ўвай шоў у гіс то рыю. Пе рад са вец кі мі гра ма дзя на мі пра вя лі больш за 57 
ты сяч ня мец кіх афі цэ раў і сал дат, якія бы лі ўзя ты ў па лон у Бе ла ру сі.

Аляк сандр Мя жу еў звяр нуў ува гу на той факт, што сё ле та ў Бе ла-
ру сі пла ну ец ца ад крыць аб ноў ле ны дзяр жаў ны му зей гіс то рыі Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, што вель мі сім ва ліч на ў год 70-год дзя вы зва лен ня 
на шай кра і ны ад ня мец кіх за хоп ні каў. Дзярж сак ра тар пад крэс ліў, што 
ў Бе ла ру сі на дзей на за бяс пе ча ны мір, ста біль насць і бяс пе ка.

22

Фо
та

 Я
ўг

ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.

Фо
та

 Я
ўг

ен
а П

ЯС
ЕЦ

КА
ГА

.

Фо
та

 А
на

то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.

Нягледзячы на сталы ўзрост, Мікалай Захарчанка і ў кросе паўдзельнічаў, і ва ўрачыстым шэсці.


