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Ура ган «Дэль та» па кі нуў без свят ла 
больш за 260 ты сяч жы ха роў Мек сі кі

Ка ля 266 ты сяч 

жы ха роў Мек сі кі 

за ста лі ся без элект-

рыч нас ці з-за ўра-

га ну «Дэль та», які 

аб ры нуў ся на паў-

вост раў Юка тан, па-

ве да мі ла агенц тва 

Assocіated Press. 

Па вод ле афі цый-

ных да ных, са шта та бы лі эва ку і ра ва ныя амаль 40 ты сяч 

ча ла век. У спе цы яль ных схо ві шчах зна хо дзяц ца і не ка то-

рыя ту рыс ты, якія па куль не мо гуць вяр нуц ца ў свае гас-

ці ні цы. У шта це па ва ле ныя дрэ вы, за бла ка ва ныя да ро гі. 

Па ры вы вет ру да ся га лі 230 кі ла мет раў у га дзі ну. Гу бер-

на тар аме ры кан ска га шта та Лу і зі я на Джон Бэл Эд вардс 

за явіў, што па ча ла ся пад рых тоў ка да ўра га ну, які да кан ца 

тыд ня пач не рух на поў нач — да аме ры кан ска га ўзбя-

рэж жа. Па вод ле слоў гу бер на та ра, у пры бя рэж ных ра ё -

нах ума цоў ва юць дам бы, раз мя шча юць мяш кі з пяс ком, 

а так са ма пры ма юць ін шыя ме ры. «Дэль та» ста не дзя ся-

тым ура га нам за гэ ты се зон у кан ты нен таль най част цы 

ЗША, гэ та рэ корд ная коль касць. Па пя рэд ні мак сі маль ны 

па каз чык — дзе вяць ура га наў за се зон — быў уста ноў ле-

ны ў 1916 го дзе.

У Ін да не зіі па ча лі ся шмат ты сяч ныя пра тэс ты 
з-за пра цоў на га за ка на даў ства

Ты ся чы сту дэн таў і ра бо чых у Ін да не зіі вый шлі на ак-

цыі пра тэс ту су праць но ва га пра цоў на га за ка на даў ства, 

па ве да мі ла агенц тва Assocіated Press. Ак цыі прай шлі ў 

Джа кар це, Бан дун гу, Тан ге ран гу, Бе ка сі і ін шых буй ных 

га ра дах кра і ны. У пра він цыі За ход няя Ява на ад най мен-

ным вост ра ве па лі цыя за бла кі ра ва ла да ро гі, якія вя дуць да 

мяс цо ва га пар ла мен та. Па між пра тэс тоў ца мі і па лі цэй скі мі 

ад бы лі ся су тык нен ні. Удзель ні кі ак цый кі да лі ў ахоў ні каў 

па рад ку ка мя ні і пад паль ва лі шы ны, па лі цыя ўжы ва ла сле-

за та чы вы газ і ва да мё ты. Па вод ле да ных шэ ра гу СМІ, за-

тры ма ныя ка ля 400 пра тэс ту ю чых. Дня мі пар ла мент кра і -

ны ўхва ліў но вы за кон, які ра ды каль на мя няе пра цоў ную 

сіс тэ му. Пас ля гэ та га жы ха ры кра і ны вый шлі на ву лі цы. 

За кон пра ду гледж вае 

ўвя дзен не се рыі мер, 

якія, як лі чаць ула ды, 

пры цяг нуць за меж ных 

ін вес та раў у ін да не зій-

скую эка но мі ку. Ад нак 

шэ раг па ла жэн няў вы клі-

кае пра тэст у мяс цо вых 

жы ха роў. У пры ват нас ці, 

за кон пры вя дзе да ска ра чэн ня вы плат су пра цоў ні кам пры 

зваль нен ні, увод зяц ца но выя пра ві лы на конт пры цяг нен ня 

па за штат ных ра бот ні каў.

Па лі цэй ска га, яко га аб ві на вач ва юць 
у за бой стве аф ра а ме ры кан ца Флой да, 
вы пус ці лі з тур мы

Бы ло га аме ры кан ска га па лі цэй ска га Дэ рэ ка Шо ві на, 

які аб ві на вач ва ец ца ў на шу ме лым за бой стве аф ра а ме-

ры кан ца Джор джа Флой да, вы пус ці лі пад за клад у міль ён 

до ла раў, па ве дам іў 

тэ ле ка нал NBC. Вя до-

ма, што па ру чы це лем 

вы сту піў ад ва кат экс-

па лі цэй ска га. Па вод-

ле да ных Fox News, 

за клад быў апло ча-

ны без на яў ным спо-

са бам. Хто яго апла ціў, не вя до ма. CNN са спа сыл кай 

на кры ні цу па ве дам ляе, што Аса цы я цыя па лі цэй скіх і 

мі ра твор цаў Мі не со ты, якая пад трым лі вае фонд пра ва-

вой аба ро ны, не ўклад ва ла гро шай. Ця пер Дэ рэк Шо він 

па ві нен па ўстаць пе рад су дом 8 са ка ві ка 2021-га, да гэ-

та га ён бу дзе зна хо дзіц ца на во лі. Дру го га за тры ма на га 

за за бой ства Флой да, бы ло га су пра цоў ні ка па лі цыі Ту 

Таа, вы зва лі лі пад за клад у 750 ты сяч до ла раў яшчэ ў 

лі пе ні. У чэр ве ні па гэ тай спра ве так са ма ўнес лі за клад 

за бы лых афі цэ раў То ма са Лэй на і Джэй мса Ку эн га. Гу-

бер на тар Мі не со ты Цім Уолц пас ля вы зва лен ня Шо ві на 

за явіў, што пад клю чыць На цы я наль ную гвар дыю шта та, 

а так са ма ма бі лі зуе 100 сал дат і 75 ахоў ні каў у да па мо-

гу мяс цо вым пра ва ахоў ным ор га нам для пад тры ман ня 

па рад ку, па ве да мі ла Star Trіbune.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

На двор'еНа двор'е

Да нас прый шлі 
гус тыя ту ма ны...

Але ўсё роў на 
ўдзень да плюс 18 гра ду саў

Вят ры, па вет ра ныя ма сы з поўд ня кан ты-

нен та пра цяг ва юць пад трым лі ваць у на шай 

кра і не не па се зо не цёп лае на двор'е, якое па 

тэм пе ра тур ных па каз чы ках больш ад па вя-

дае па чат ку ве рас ня. Толь кі гус тыя ту ма ны 

ўна чы і ра ні цай на гад ва юць нам пра тое, што 

на ву лі цы ўжо пер шая дэ ка да каст рыч ні ка, 

па ве дам ля юць спе цы я ліс ты Рэс пуб лі кан-

ска га цэнт ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын-

гу на ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У су бо ту ўмо вы на двор'я бу дзе вы зна чаць воб-

ласць па вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, сфар мі-

ра ва ная ў віль гот най па вет ра най ма се, і ма ла ак-

тыў ны фран таль ны раз дзел. Бу дзе воб лач на з 

пра яс нен ня мі. Уна чы мес ца мі па паў днё вым ус-

хо дзе, удзень у асоб ных ра ё нах кра і ны прой дуць 

ка рот ка ча со выя даж джы. Мес ца мі на ват удзень 

ча ка ец ца ту ман. Ве цер праг на зу ец ца ў асноў ным 

паўд нё ва-за ход ні, сла бы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 

ўна чы скла дзе ад плюс 4 да 9 гра ду саў цяп ла, 

мес ца мі — да плюс 12 гра ду саў. Удзень бу дзе 

цёп ла — плюс 12—18 гра ду саў.

А вось у ня дзе лю да нас за ня се не каль кі ма-

ла ак тыў ных ат мас фер ных фран тоў, якія пе ра-

соў ва юц ца з тэ ры то рыі Укра і ны. Па вод ле слоў 

сі ноп ты каў, шмат даж джоў яны не пры ня суць, 

але аб ло каў бу дзе да стат ко ва. Мес ца мі па кра і не 

прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. У асоб ных 

ра ё нах уна чы і ра ні цай — сла быя ту ма ны. Ве цер 

праг на зу ец ца паўд нё ва-ўсход ні, ус ход ні ўме ра ны. 

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 6 да 

12 цяп ла, удзень — плюс 12—17 гра ду саў. Та кі 

тэм пе ра тур ны фон па-ра ней ша му бу дзе вы шэй шы 

за клі ма тыч ную нор му.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі-

ноп ты каў, у па чат ку на ступ на га тыд ня за ха ва ец-

ца па ступ лен не цёп лых і віль гот ных па вет ра ных 

мас з паў днё вых шы рот. У па ня дзе лак мес ца мі 

па кра і не прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы. Уна-

чы і ра ні цай ча ка ец ца сла бы ту ман. Тэм пе ра ту ра 

па вет ра ўна чы скла дзе ад плюс 5 да 12 гра ду-

саў цяп ла. Удзень ста не кры ху ха лад ней — плюс 

9—16 гра ду саў, па паў днё вым ус хо дзе кра і ны — 

17—19 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

Пад час яго ад крыц ця дзярж  інспек-

та ры ўзмац ні лі кант роль за вы-

ка нан нем пра ві лаў — пра вя ра лі 

па ляў ні чыя бры га ды і транс парт, 

які вы яз джаў з угод дзяў. Без па ру-

шэн няў не абы шло ся, па ве да мі лі ў 

Дзяр жаў най ін спек цыі ахо вы жы-

вёль на га і рас лін на га све ту.

Так, пры на зі ран ні за па ляў ні чы мі ка-

ля вёс кі Анд ру шы Ня свіж ска га ра ё на 

ін спек та ры за ўва жы лі, што іх бры га да 

па дзя лі ла ся на дзве част кі. Не каль кі па-

ляў ні чых у лаг чын цы раз бі ра лі ла ся, у 

той час як ас тат няя част ка ка лек ты ву 

і кі раў нік па ля ван ня (ды рэк тар па ляў-

ні чай гас па дар кі) зна хо дзі лі ся павод-

даль. Па сло вах апош ня га, па ля ван не 

скон чы ла ся, ні я кая жы вё ла зда бы та не 

бы ла, да звол не за кры ва ўся, а ад сут-

ныя па ляў ні чыя шу ка юць сва іх са бак. 

У на яў нас ці — не толь кі дрэн ная ар га-

ні за цыя пра цэ су і ад сут насць кант ро лю 

за па ляў ні чы мі з бо ку ка рыс таль ні каў 

па ляў ні чых угод дзяў, але і бяс спрэч-

ны факт бра кань ер ства, пад крэс лі лі ў 

Дзярж ін спек цыі. У да чы нен ні да шас ці 

па ляў ні чых за ве дзе на кры мі наль ная 

спра ва.

З па доб най сі ту а цы яй су тык ну лі ся ін-

спек та ры і ў Ма гі лёў скім ра ё не. Праў да, 

тут па ляў ні чыя раз бі ра лі зда бы та га імі ла-

ся непасрэдна на ва чах у еге ра, але да ку-

мен ты пры гэ тым за кры тыя не бы лі. Егер 

кі нуў ся да ма шы ны і па чаў за паў няць іх, 

толь кі ўба чыў шы гру пу ін спек цыі. Па фак-

це гэ та га па ру шэн ня за раз пра во дзіц ца 

пра вер ка, якая так са ма мо жа скон чыц ца 

кры мі наль ным раз гля дам.

Па ляў ні чых у Каст рыч ніц кім ра ё не ін-

спек та ры пра ве ры лі, ка лі тыя ўжо еха лі 

з па ля ван ня да до му. У ба гаж ні ку — 

83 кі ла гра мы ла ся ці ны, а та ло наў на пра-

воз дзі чы ны ня ма. Адзін з за тры ма ных 

па спеў па тэ ле фа на ваць кі раў ні ку па ля-

ван ня, які да ста віў (ці за поў ніў на ха ду?) 

да ку мен ты, што ад сут ні ча лі. Тлу ма чэн не 

ня па мят лі вас ці па ляў ні чых — з раз ра ду 

па ляў ні чых ба ек. Вось толь кі рас па вя даць 

іх яны ця пер бу дуць не ў ко ле сяб роў, а 

ў мі лі цыі.

Раз гля дам скон чы ла ся яшчэ ад но па-

ля ван не, на гэ ты раз у Лёз нен скім ра ё-

не. Яе ўдзель ні кі ноч чу па ра ні лі але ня, 

ён уцёк у лес. Па пра ві лах та ко га зве ра 

трэ ба аба вяз ко ва знай сці, та му ра ні цай 

па ляў ні чыя ад пра ві лі ся на по шу кі пад ран-

ка. А знай шлі бра кань е ра — ім ака заў ся 

жы хар Ор шы. Муж чы на так са ма з'яў ля-

ец ца па ляў ні чым, але ў тую ра ні цу па ехаў 

на ма шы не ў лес у гры бы. Вы явіў шы ўжо 

за гі ну лую на той мо мант жы вё лу, грыб нік 

«не раз гу біў ся» — змя ніў ма лень кі но-

жык на вя лі кі і ра за браў ту шу. За раз яму 

па гра жае кры мі наль ная ад каз насць за 

не за кон ны раз бор дзі кай жы вё лі ны.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А не шкодзь!А не шкодзь!

ВЫ ЯВІ ЛІ ПА РУ ШЭН НІ 
ПАД ЧАС ЗА ГОН НА ГА ПА ЛЯ ВАН НЯ

Больш за 50 алей ся мей ных дрэў за кла дуць у Бе ла ру сi 

гэ тай во сен ню пад час рэс пуб лi кан ска га пра ек та «Парк 

(алея, сквер) ся мей ных дрэў».

«Яшчэ ў каст рыч нi ку 2018 го да Прэ зi дэнт кра i ны пад тры-

маў на шу iнi цы я ты ву аб ства рэн нi ў кра i не пар каў ся мей ных 

дрэў, — рас ка за ла ка ар ды на тар пра ек та, сак ра тар Цэнт-

раль на га ка мi тэ та БРСМ Юлiя ЗIН КЕ ВIЧ. — Кож ны ах вот ны 

мо жа па са дзiць сваё фа мiль нае дрэ ва. Да рэ чы, за час iс на ван ня 

пра ек та ўжо вы са джа на 2736 дрэў, у рэ гi ё нах i Мiн ску за кла-

дзе на 18 пар каў, 15 скве раў, 89 алей ся мей ных дрэў. Сё ле та ў 

каст рыч нi ку-лiс та па дзе пла ну ец ца ад крыць больш за паў сот нi 

но вых алей i скве раў».

Так, у Брэсц кай воб лас цi з'я вiц ца пяць но вых алей ся мей-

ных дрэў. Напрыклад, учо ра та кую алею ў Пiн ску ства ры лi 

сем'i ва ен ных. Са мую вя лi кую коль касць ся мей ных рэ лiк вiй 

вы са дзяць у Вi цеб скай воб лас цi — 17 но вых алей. 10 каст-

рыч нi ка на пры лег лай тэ ры то рыi да но вай ся рэд няй шко лы 

№ 47 у Вi цеб ску бу дзе за кла дзе на алея, у па са дцы якой пры-

муць удзел ма ла дыя сем'i з мiк ра ра ё на Бi ле ва. У Го мель скай 

воб лас цi з'я вiц ца восем но вых алей. Там алея ся мей ных дрэў 

бу дзе за кла дзе на ў пар ку па ву лi цы Дзяр жын ска га ў Ча чэр-

ску. У Гро дзен скай воб лас цi з'я вяц ца парк ся мей ных дрэў i 

дзве но выя алеi.

У Мiн скай воб лас цi пла ну ец ца вы са дзiць дзе вяць алей, у 

Ма гi лёў скай — сем. У каст рыч нi ку ў Мiн ску на два ро вай тэ ры-

то рыi па ву лi цы Ка хоў скай жы ха ры ста лi цы за кла дуць сквер 

ся мей ных дрэў. У ме ра пры ем стве пры муць удзел 15 сем' яў. 

Так са ма ся мей ную алею пла ну ец ца вы са дзiць у пар ку каля 

ся дзi бы XIX ста год дзя «Бе лая да ча» ў Мiн ску.

Пра ект «Парк (алея, сквер) ся мей ных дрэў» на кi ра ва ны на 

ўма ца ван не iн сты ту та сям'i i тра ды цый ных ся мей ных каш тоў-

нас цяў як фак та ру на цы я наль най бяс пе кi кра i ны i рэа лi зу ец ца 

БРСМ у цес ным уза е ма дзе ян нi з Мi нiс тэр ствам пры род ных 

рэ сур саў i ахо вы на ва коль на га ася род дзя, аб лас ны мi i Мiн-

скiм га рад скiм вы ка наў чы мi ка мi тэ та мi, iн шы мi за цi каў ле ны мi 

струк ту ра мi.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

Па ся мей ных але ях
Доб рая тра ды цыяДоб рая тра ды цыя


