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Долар ЗША    9020,00
Еўра 11980,00
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Укр. грыўня 1104,49

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст     + 17°
Віцебск     + 17°
Гомель     + 16°
Гродна     + 16°
Магілёў     + 16°
Мінск     + 16°  

ЦЫТАТА ДНЯ

Курс вер та лё та «МІ-2», на бор це яко га вя лі кі мі 
лі та ра мі вы ве дзе на «Бел ле са вія», па чы на ец ца з пля-
цоў кі ко ліш ня га аэ ра пор та пад По лац кам. Спа чат ку 
він так ры лая ма шы на ля ціць уз доўж сі няй стуж кі 
Дзві ны да вёс кі Га ра ны, ро біць раз ва рот на 90 гра-
ду саў і тры мае курс на Ра сон шчы ну, Верх ня дзвінск, 
Мё ры... На гэ тым паў ноч ным кі рун ку пад фю зе ля-
жам ма шы ны зноў вы ма лёў ва ец ца вы раз ны сі лу-

эт Дзві ны, за ціс ну тай вы со кі мі ляс ны мі бе ра га мі, з 
за ла ты мі плё са мі і доў гі мі аст ра ва мі па ся рэ дзі не. У 
ду шы пі ло та-на зі раль ні ка Ула дзі мі ра Пі ра га — пры-
ем нае хва ля ван не: ён дак лад на ве дае, што праз 
не каль кі хві лін на ле вым дзвін скім бе ра зе з'я вяц ца 
аб ры сы не вя лі кіх вё сак Па ні за ва, Алі шан цы, Браж-
ні кі. Не ўза ба ве ўба чыць і сваю род ную вёс ку Пе ра-
слоў ку. Бе раг яго дзя цін ства!

Не ад ну сот ню ра зоў Ула дзі мір пра ля тае над сва ёй ма-
лень кай ра дзі май, але па чуц ці ад уба ча на га ў ім ні коль кі 
не па мен шы лі ся, ні ку ды не знік лі. Мо жа, і дзіў на гэ та. 
Дзіў на та му, што ра ней ні ко лі не ду маў, што вы бе ра ме-
на ві та па вет ра ную ахо ву ля соў, што бу дзе амаль што дня 
раз гля даць баць коў скі дом з бла кіт ных вы шынь. Ве дае, 
што гэ так атры ма ла ся па во лі доб ра га лё су і 
што яму ў гэ тым, не су мнен на, па шан ца ва ла.

ЗАХАВАЛЬ НІК ЗАХАВАЛЬ НІК 
БЕ ЛА РУС КА ГА ПА АЗЕР'ЯБЕ ЛА РУС КА ГА ПА АЗЕР'Я
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НО ВЫЯ ПРА ЕК ТЫ 
І ПРА ГРА МЫ

Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка пра вёў су стрэ чу 
са стар шы нёй праў лен ня ААТ «Газп рам» Аляк се ем Мі ле рам, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе бе ла рус ка га лі да ра.
«Вы ве да е це, рых ту ю чы ся да гэ тай су стрэ чы, я са здзіў лен нем 

уба чыў, што, на пэў на, упер шы ню за мно гія га ды, што з'яў ля ец ца 
дзіў ным, на ват ня ма ў чым па пра кнуць «Газп рам». За ўсё, што ку пі лі 
ў вас, мы за пла ці лі. За ўсё, што вы пра пам па ва лі праз нас, вы нам 
за пла ці лі поў нас цю. Усё, што вы абя ца лі, па чы на ю чы ад пад трым кі 
дзя цей, зра бі лі», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

«Но выя пра ек ты і пра гра мы, якія пра па на ва ны для сён няш ня га аб-
мер ка ван ня, нас вель мі ці ка вяць. Та му я чар го вы раз ма гу вам толь кі 
па дзя ка ваць за су пра цоў ніц тва», — да даў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У сваю чар гу Аляк сей Мі лер вы со ка аца ніў да сяг ну ты ўзро вень 
су пра цоў ніц тва і рас ка заў аб пла нах па яго да лей шым раз віц ці: «У 
нас у асноў ным біз не се па па стаў ках і тран зі ту га зу вель мі доб рая 
ды на мі ка. Аб' ём па ста вак у Бе ла русь у гэ тым го дзе па вя лі чыц ца. 
Так са ма ўзрас туць аб' ёмы тран зі ту, у пер шую чар гу па га за пра-
вод зе Ямал — Еў ро па».

Ба кі аб мер ка ва лі перс пек ты вы раз віц ця га за транс парт най сіс-
тэ мы на тэ ры то рыі Бе ла ру сі, у тым лі ку за кошт бу даў ніц тва ма гіст-
раль на га га за пра во да Ямал — Еў ро па-2. Аляк сей Мі лер вы ка заў 
за ці каў ле насць у рэа лі за цыі гэ та га пра ек та.

Па вод ле слоў кі раў ні ка «Газп ра ма», па вя ліч ва юц ца аб' ёмы ін вес-
та ван ня ў рэ кан струк цыю і ма дэр ні за цыю га за транс парт най сіс тэ мы. 
«Ад нос на па пя рэд ня га го да аб' ём ін вес ты цый уз рас це на 20 пра цэн-
таў. Мы ўжо ра зам з Ад мі ніст ра цы яй Прэ зі дэн та, ура дам Бе ла ру сі 
вы бу да ва лі дак лад ную пра гра му ра бо ты, вы зна чы лі пры яры тэт насць 
і пер ша чар го васць на шых дзе ян няў і кро каў. Гэ та да ты чыц ца і па-
ве лі чэн ня ма гут нас цяў пад зем на га за хоў ван ня га зу, і рэ кан струк цыі 
га за раз мер ка валь ных стан цый», — рас ка заў Аляк сей Мі лер.

«У гэ тым го дзе аб' ём за пам поў ван ня га зу ў пад зем ныя схо ві шчы 
Бе ла ру сі ўжо боль шы за ўзро вень 2012 го да. І ў бу ду чым го дзе 
бу дзе зроб ле ны но вы якас ны крок. Па-пер шае, бу дуць іс тот на па-
вя лі ча ны аб' ёмы мак сі маль ных су тач ных ад бо раў зі мой, а так са ма 
па вя лі чац ца аб' ёмы за пам поў ван ня га зу ў пад зем ныя схо ві шчы. 
Як вы і ста ві лі пе рад на мі за да чу, гэ та па вы сіць на дзей насць і ста-
біль насць па ста вак га зу для спа жыў цоў Бе ла ру сі ў асен не-зі мо вы 
пе ры яд», — ска заў стар шы ня праў лен ня ААТ «Газп рам».

На су стрэ чы бы ла аб мер ка ва на і рэа лі за цыя ў Бе ла ру сі са цы-
яль ных пра грам з удзе лам «Газп ра ма». Аб' ём іх фі нан са ван ня да 
мі ну ла га ўзроў ню па вя лі ча ны ў 5 ра зоў. Гэ та ў пер шую чар гу пра ек-
ты, ары ен та ва ныя на дзя цей, у та кіх сфе рах, як спорт і ме ды цы на. 
«Сён ня мы пад піс ва ем но вы да га вор па спан сі ра ван ні пра гра мы па 
ран няй ды яг нос ты цы праб лем са слы хам у дзя цей. У да лей шым мы 
пла ну ем пра доў жыць та кую ра бо ту і пра фі нан су ем так са ма пра-
гра му па ран няй ды яг нос ты цы праб лем са зро кам», — па ве да міў 
кі раў нік «Газп ра ма».

Акра мя та го, кам па нія аказ вае спон сар скую да па мо гу ме ма ры яль на-
му комп лек су «Брэсц кая крэ пасць-ге рой» па фі нан са ван ні ка пі таль на га 
ра мон ту паўд нё ва-ўсход няй ка зар мы цы та дэ лі і ства рэн ні там ад па вед-
най экс па зі цыі. За вяр шэн не ра бот па ра мон це і ад крыц цё экс па зі цыі 
пла ну ец ца пры мер ка ваць да 70-й га да ві ны вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 
ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Пры гэ тым Аляк сей Мі лер ад зна чыў, 
што на вед ван не Брэсц кай крэ пас ці на яго зра бі ла вя лі кае ўра жан не.

Акра мя та го, «Газп рам» аказ вае да па мо гу па лі ніі пра ва слаў най 
царк вы. Аляк сей Мі лер вы ка заў упэў не насць, што та кое су пра цоў-
ніц тва бу дзе пра доў жа на і ў да лей шым.

ПРЭ ТЭН ЗІІ ДА ЎЧАСТ КО ВА ГА ЁСЦЬ?
У Мі ніс тэр стве ўнут ра ных спраў ад бу дзец ца «пра мая лі нія» з на чаль ні кам га лоў на га 

ўпраў лен ня ахо вы пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі мі лі цыі гра мад скай бяс пе кі Ра ма нам 
Іва на ві чам МЕЛЬ НІ КАМ. Пы тан ні аса біс тай і ма ё мас най бяс пе кі, ахо вы гра мад ска га па рад-
ку, пра фі лак ты кі пра ва па ру шэн няў, дзей нас ці ўчаст ко вых ін спек та раў, ін спек цый па спра вах 
ня поў на га до вых, су пра цоў ні каў да зволь най сіс тэ мы і па труль на-па ста вой служ бы мож на 
за даць 17 ве рас ня, у аў то рак, з 9.00 да 10.00 па ну ма ры (8 017) 218 55 30.

Ён вы рас на бе ра зе Дзвi ны Ён вы рас на бе ра зе Дзвi ны 
i на заў сё ды па лю бiў i на заў сё ды па лю бiў 
край дзi вос най пры ро ды. край дзi вос най пры ро ды. 
Але пра тое, што ста не Але пра тое, што ста не 
па вет ра ным ахоў нi кам па вет ра ным ахоў нi кам 
ле су, i тым больш уся го ле су, i тым больш уся го 
Па азер'я, Ула дзi мiр на ват Па азер'я, Ула дзi мiр на ват 
не ма рыў.не ма рыў.

У на шай кра і не сён ня дзей ні чае 9200 пуб ліч ных і спе цы-
яль ных біб лі я тэк з агуль ным фон дам больш за 200 міль ё наў 
эк зэмп ля раў. Іх па слу га мі ка рыс та ец ца больш як 3,5 міль ё на 
ча ла век.

ДА ВАС ЕДЗЕ БІБ ЛІ Ё БУС
Шмат што ро біц ца, каб кні га да хо дзі ла не толь кі да га рад ско-

га чы та ча (які, пры жа дан ні, заў сё ды зной дзе, што па чы таць), 
але і да вяс ко ва га. У ма ла на се ле ных пунк тах біб лі я тэч нае аб-
слу гоў ван не ад бы ва ец ца ў 90 спе цы яль на аб ста ля ва ных біб-
лі ё бу сах — аў то бу сах-біб лі я тэ ках (гэ та як аў та кра ма, толь кі 
за мест хле ба, цук ру і каў ба сы — кні гі). Для та го, каб па леп шыць 
куль тур нае жыц цё ў аг ра га рад ках, ума ца ва на ма тэ ры яль на-тэх-
ніч ная ба за 1476 біб лі я тэк. У сель скай мяс цо вас ці ства ра юц ца 
ўста но вы куль ту ры зме ша на га ты пу — біб лі я тэ кі-клу бы, біб лі-
я тэ кі-му зеі і ін шыя.

КРОК У СЕ ЦІ ВА
З'я віў ся шэ раг па слуг, якія мож на атры маць у ад да ле ным 

рэ жы ме. Шмат біб лі я тэк ця пер ма юць вір ту аль ную да ве дач ную 
служ бу. У На цы я наль най біб лі я тэ кі і біб лі я тэ кі Ака дэ міі на вук 
іс нуе элект рон ная да стаў ка да ку мен таў: мож на за ка заць элект-
рон ную ко пію ар ты ку ла або яго фраг мен та. Ад нак гэ та па слу га 
плат ная, як і ў ін шых кра і нах. Да та го ж гэ тыя ўста но вы ста лі 
ад ны мі з пер шых, якія пры ма юць пла ця жы з плас ты ка вай карт кі. 
Та кія па слу гі бу дуць раз ві вац ца, каб жы ха ры не толь кі ста лі цы, 
але і ін шых га ра доў маг лі азна ё міц ца з ко пі я мі ды сер та цый, 
ін шых рэд кіх да ку мен таў. Як толь кі бы ла ўве дзе на элект рон-
ная апла та за да стаў ку гэ тых да ку мен таў, коль касць 
за ка заў па вя лі чы ла ся на 250%.

Доў гім і цяж кім быў шлях да Пе ра мо-
гі над во ра гам. Са вец кія лю дзі іш лі да 
яе амаль пяць га доў. Іш лі, каб пе ра маг-
чы. І пе ра маг лі. Дзень за днём вы зва ля-
ю чы род ную зям лю ад аку пан таў.

Не ўза ба ве кра і на ад зна чыць 70-год-
дзе вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа-
шысц кіх за хоп ні каў. 23 ве рас ня 1943 го да 
быў зроб ле ны пер шы крок на гэ тым вя лі-
кім шля ху. У гэ ты дзень са вец кія вой скі 
пры нес лі мір і глы ток жыц ця жы ха рам го-
ра да Ка ма ры на — та ды ра ён на га цэнт ра. 
Ме на ві та ад сюль, з гэ та га край ня га пунк та 
Бе ла ру сі, па ча ла пра клад вац ца слаў ная 
да ро га вы зва лен ня.

Прай шло сем дзе ся ці год дзяў, а ад га-
лос кі тых па дзей і сён ня бу да ра жаць люд-
скія сэр цы. По шу ка выя атра ды зна хо дзяць 
астан кі ге ро яў і іх тра феі, не абы яка выя 
лю дзі ўве ка веч ва юць іх подз віг у пом ні-
ках, кні гах... І ў той жа час з'яў ля юц ца тыя, 

хто аспрэч вае мі ну лыя па дзеі і подз віг на-
ро да, спра буе пе ра пі саць гіс то рыю. І гэ та 
ня гле дзя чы на тое, што кож на га трэ ця га 
свай го жы ха ра стра ці ла Бе ла русь у га ды 
Вя лі кай Ай чын най вай ны!

Пра гэ та нель га за бы ваць, пра гэ та 
яшчэ ёсць што ска заць. Пад час «круг ла га 
ста ла», які ад бу дзец ца ў га зе це «Звяз да» 
19 ве рас ня ў 11.00, гіс то ры кі і не абы яка-
выя да гэ тай тэ мы лю дзі ўзга да юць тыя 
тра гіч ныя па дзеі, аб мяр ку юць пы тан ні за-
ха ван ня гіс та рыч най па мя ці і ад кры юць 
ма ла вя до мыя ста рон кі на шай гіс то рыі.

Каб раз мо ва атры ма ла ся паў на вар тас-
най, за пра ша ем пры няць у ёй удзел і вас, 
па ва жа ныя чы та чы! Ва шы пы тан ні бу дуць 
агу ча ны пад час «круг ла га ста ла».

Ка лі лас ка, за да вай це іх па тэ ле-
фо нах: 8 (017) 2923121; 8 (029) 8894849 
ці па кі дай це свае пы тан ні на пар та ле 
«Звяз ды» (www.zvіazda.by).

АнонсАнонс  �� «ВЫ ЗВА ЛЕН НЕ: 
ДУХ ПЕ РА МО ГІ І ГО РЫЧ СТРАТ»

Пра мая лі нія МУС

ЗУ СІМ НЕ СТРАШ НАЕ МЕС ЦА!
Да Між на род нага дня дэ ма кра тыіДа Між на род нага дня дэ ма кра тыі  ��

ДЭ ПУ ТА ТЫ І МО ЛАДЗЬ 
РАЗ ВА ЖА ЛІ 

ПРА НА РО ДА ЎЛАД ДЗЕ
Дзень дэ ма кра тыі (15 верасня) пры ду ма лі пар ла мен та рыі. 
Ён быў аб' яў ле ны Ге не раль най Асамб ле яй ААН у снеж ні 
2007 го да ў су вя зі з пры няц цем у ве рас ні 1997 го да Між пар-
ла менц кім са юзам Усе агуль най дэк ла ра цыі аб дэ ма кра тыі. 
Та кім чы нам, цал кам на ту раль на, што ва ўсім све це ме на ві-
та пар ла мен та рыі пер шы мі згад ва юць гэ ту да ту і імк нуц ца 
на га даць пра яе ас тат нім.

Дэ пу та ты ніж няй па ла ты бе ла рус ка га пар ла мен та тра ды цый на 
ў гэ ты дзень за пра сі лі ў Аваль ную за лу ста ліч ную мо ладзь.

— Мэ та сён няш няй су стрэ чы — па ка заць, што дэ ма кра тыя 
— гэ та не ўсё да зво ле насць, а кі ра ва насць, і кі ра ва насць зні зу, — 
па тлу ма чыў жур на ліс там на мес нік стар шы ні Па ста ян най ка мі сіі 
Па ла ты прад стаў ні коў На цы я наль на га схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь па між на род ных спра вах Ві таль БУСЬ КО. — Я 30 га доў 
ад пра ца ваў у ВНУ і су стра ка ю ся з ты мі, хто па чы нае свой шлях 
так, як па чы наў ка лісь ці сам. Я так са ма быў сту дэн там, ма лод шым 
на ву ко вым су пра цоў ні кам, вы клад чы кам, а ця пер ува хо джу ў вы-
шэй шы за ка на даў чы ор ган кра і ны і пры маю за ко ны, па 
якіх жы вуць гэ тыя ма ла дыя лю дзі і іх баць кі.  2 2
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Ка лі апош ні раз вы за хо дзі лі ў біб лі я тэ ку, блу ка-
лі між доў гі мі па лі ца мі тэ ма тыч на рас стаў ле ных 
кніг і вы бі ра лі тыя адзі ныя, што ме на ві та вам да-
спа до бы? Ка лі гар та лі ста рон кі, па цёр тыя ру ка мі 
шмат лі кіх ін шых чы та чоў, або, на ад ва рот, атры-
маў шы но вае вы дан не па пу ляр на га і лю бі ма га 
ўсі мі аў та ра, ра да ва лі ся, што ака за лі ся ад ным 
з пер шых шчас ліў чы каў, да ка го тра пі ла жа да-
ная мно гі мі кні га?.. Ка лі ня ём ка са бе пры знац ца, 
што ў біб лі я тэ ку не за бя га лі даў но, што шо лах 
ста ро нак апош нім ча сам за мя ня ла бе лае ззян не 
эк ра наў га джэ таў, за ві тай це ў біб лі я тэ ку ха ця б 
сён ня ці пас ля вы хад ных.

Ула дзі мір СЯ МАШ КА, 
пер шы ві цэ-прэм' ер:

«Мы атрым лі ва ем газ па 
вель мі кан ку рэнт ных цэ нах. 
За мі ну лы год ся рэд няя ца на 
скла ла ся на ўзроў ні $165,6. 
Сён ня яна кры ху ні жэй шая. 
З улі кам рос ту цэн на наф-
ту (а кош та вая фор му ла па 
па стаў ках га зу ў Бе ла русь 
пры вя за на да су свет ных 
цэн, ка ці ро вак), без умоў-
на, ней кі рост бу дзе, але 
вель мі ня знач ны. Кошт за 
1 тыс. куб. м га зу для Бе-
ла ру сі ў 2014 го дзе мо жа 
склас ці $175».

Га лi на МАР ЧАН КА, на мес нiк ды рэк та ра Ма гi лёў ска га фi лi яла РУП «Бел пош та»:
— Я ро дам са Шкло ва, та му не вы пад ко ва, што мая лю бi мая ага род нi на — агур кi. Так што я на зi му 

на рых тоў ваю толь кi гу роч кi. Ма ры на ва ныя па-бал гар ску, яны атрым лi ва юц ца вост ра-са лод кi мi, хрумс ткi-
мi, вель мi смач ны мi. Мне зда ец ца, што ўсё гэ та стра цi ла вост рую ак ту аль насць. Пры нам сi, на рых тоў кi не 
ро бяць у та кiх вя лiз ных аб' ёмах, як га доў двац цаць цi трыц цаць та му. Ця пер узiм ку ў на шых кра мах пра-
да ец ца све жая ага род нi на i са да вi на, i ня ма сэн су, як ра ней, зма гац ца за па ве лi чэн не до лi i асар ты мен ту 
вi та мiн най пра дук цыi ў на шай зi мо вай ежы. Ка лi гэ та ро бiц ца — то гэ та бо лей да нi на тра ды цыi. Так, ма цi 
му жа збi рае гры бы, по тым за ма рож вае iх i ма ры нуе, а так са ма ро бiць са ла ты з ага род нi ны. Iн шыя ж ро-
бяць на рых тоў кi толь кi дзе ля лю бi май стра вы, як я з агур ка мi.

Тац ця на СТА РА СОТ НI КА ВА, iн спек тар ад дзя лен ня па агi та цыi 
i пра па ган дзе Ма гi лёў скай ДАI:

— У на рых тоў ках на зi му я аб мя жоў ва ю ся толь кi су ме ся мi з ага род нi ны, якiя за ма рож ваю. Пе рац, морк-
ва, ка бач кi, бак ла жа ны, га ро шак, ку ку ру за, фа со ля i iн шыя. Атрым лi ва юц ца нi бы та iм парт ныя па ке ты з 
за ма ро жа най га род нi най, якiя пра да юц ца ў кра мах. Толь кi гэ та сваё i на ту раль нае. Асноў ныя кам па не нты 
для ма iх су ме сяў вы рошч ва юць баць кi на сва iм пры ся дзiб ным участ ку. Баць кi, вя до ма, ро бяць на рых тоў кi, 
за круч ва юць у сло i кi агур кi i та ма ты. За ма рож ва юць яга ды, на ват гру шы i слi вы для зi мо вых кам по таў. 
Ця пер тэх нi ка пай шла на пе рад, i мож на не ва рыць ва рэн нi i не за кры ваць кам по ты на зi му, а прос та за ма-
ро зiць для iх склад нi кi, каб усю зi му га та ваць све жыя. Гэ та больш зруч на i больш ка рыс на. Ды i ў лю бым 
вы пад ку, ця пер усё гэ та мож на на быць у кра мах.

Ана толь МА РО ЗАЎ, на стаў нiк Свя цi ла вiц ка га ву чэб на-пе да га гiч на га 
комп лек су Бя лы нiц ка га ра ё на:

— У на шай сям'i аба вяз ко ва ро бяць на рых тоў кi. Мы жы вем у ра ён ным цэнт ры Бя лы нi чы, а на сель скiм 
ле цi шчы вы рошч ва ем усё, што мож на, i на за па шва ем на зi му. Мая жон ка Га лi на Яў ге наў на — доб рая гас-
па ды ня. Яна i агур кi, i ка пус ту, i на ват бу ра кi за кры вае. У на шай сям'i вель мi лю бяць буль бу, i ага род нi на 
ў да да так да буль бя ных страў — гэ та тое, што трэ ба. У нас двое дзя цей, ва рэн нi i кам по ты па трэб ны ў 
вя лi кай коль кас цi. Мы на бы ва ем у кра ме толь кi мя са i хлеб. Праў да, ча сам i не з'я да ем усе свае пры па сы, 
яны за ста юц ца. Ду маю, што ў на ша га ся рэд ня га па ка лен ня i ста рэй ша га звыч ка ра бiць за па сы на зi му 
за ста нец ца да кан ца. А вось мо ладзь з'яз джае ў га ра ды, дзе ўсё мож на на быць тан на ў су пер мар ке тах. 
Так што на ўрад цi ў бу ду чы нi се зон ныя на рых тоў кi за ста нуц ца ма са вы мi.

Падрыхтавала Iло на IВА НО ВА.

ЦI РО БI ЦЕ ВЫ НА РЫХ ТОЎ КI НА ЗI МУ?
У ЕГIП ЦЕ ПА ДОЎ ЖЫ ЛI НАД ЗВЫ ЧАЙ НАЕ СТА НО ВI ШЧА

Рэ жым над звы чай на га ста но вi шча ў Егiп це па доў жа ны на два ме ся-
цы па ра шэн нi ча со ва га прэ зi дэн та кра i ны Ад лi Ман су ра. Та кiм чы нам, 
но вы ўказ дзей ных егi пец кiх ула даў пад аў жае рэ жым над звы чай на га 
ста но вi шча да 14 лiс та па да, на да ючы не аб ме жа ва ныя паў на моц твы 
ар мii i сi ла вым струк ту рам, у тым лi ку ў пы тан нях за тры ман ня па да-
зро ных у тэ ра рыз ме i здзяйс нен нi зла чын стваў. Апош нi мi дня мi ў Егiп це 
ад бы ло ся не каль кi тэ рак таў у роз ных част ках кра i ны. 11 ве рас ня быў 
здзейс не ны па двой ны на пад на дзяр жаў ныя аб' ек ты, раз ме шча ныя на 
Сi най скiм паў вост ра ве, ах вя ра мi ста лi не менш за пяць ча ла век.

IН ДЫЙ СКIХ ГВАЛ ТАЎ НI КОЎ АСУ ДЗI ЛI НА СМЕРЦЬ
Суд пры су дзiў да смя рот на га па ка ран ня ча ты рох удзель нi каў гру па во га згвал та ван ня ў аў то бу се 

ў Дэ лi, у вы нi ку яко га за гi ну ла 23-га до вая дзяў чы на. Ця пер iх ча кае па ка ран не праз па ве шан не. 
Чац вё ра гвал таў нi коў бы лi пры зна ны вi на ва ты мi па ўсiх пунк тах аб вi на вач ван ня, уклю ча ю чы згвал-
та ван не i за бой ства, яшчэ 10 ве рас ня; пя ты, ня поў на га до вы ўдзель нiк, быў асу джа ны на 3 га ды; 
шос та га ра ней знай шлi ў тур ме па ве ша ным. У хо дзе пра цэ су яны так i не да лi пры зналь ных па ка-
зан няў. Рэ за нанс нае зла чын ства ад бы ло ся ў снеж нi 2012 го да ў Дэ лi. Ма ла дую дзяў чы ну, якая са 
сва iм сяб рам еха ла да до му, жорст ка згвал та ва лi ў аў то бу се, пас ля ча го вы кi ну лi на ўзбо чы ну.

СУ ЧАС НЫ ЧА ЛА ВЕК СТА РЭЕ ХУТ ЧЭЙ
Як вы свет лi лi на ву коў цы з га ланд ска га На цы я наль на га iн сты ту та гра мад ска га зда роўя i на ва-

коль на га ася род дзя, у вы нi ку дрэн на га зда роўя су час ныя да рос лыя лю дзi ў ся рэд нiм ста рэй шыя 
на 15 га доў за сва iх баць коў, ка лi тыя бы лi ў ана ла гiч ным уз рос це.

Спе цы я лiс ты на пра ця гу 25 га доў вы ву ча лi стан зда роўя 6000 да рос лых ва ўзрос це 20, 30, 40 
i 50 га доў. У вы нi ку вы свет лi ла ся, што больш ма ла дое па ка лен не ва ло дае сла бым «ме та ба лiч-

ным зда роў ем». На прык лад, муж чы ны ва ўзрос це 30-цi га доў 
бы лi на 20% больш схiль ныя да паў на ты, а 20-га до выя жан чы-
ны па ку ту юць на атлус цен не ў 2 ра зы час цей, чым да мы яшчэ 
10 га доў та му. Так са ма ма ла дое па ка лен не больш хва рэе на 
гi пер та нiю i час цей ста но вiц ца ах вя ра мi дыя бе ту, чым iх баць кi 
i дзя ды. На дум ку спе цы я лiс таў, мо ла дзi вар та кант ра ля ваць 
сваю ва гу, у асноў ным з да па мо гай фi зiч ных на гру зак i зба лан-
са ва на га хар ча ван ня.

Ад 14 ве рас ня ў Ма гi лё ве па чы на юць сваю ра бо ту во сень скiя кiр ма шы. Там бу дуць пра да ваць буль бу, ага род нi ну, 
са да вi ну. Кiр ма шы бу дуць пра хо дзiць прак тыч на кож ныя вы хад ныя днi, каб га ра джа не, ро бя чы тра ды цый ныя во сень-
скiя за куп кi, змаг лi на быць якас ную пра дук цыю i па пры маль ных цэ нах.

У 2050 ГО ДЗЕ 
НА СЕЛЬ НIЦ ТВА ЗЯМ ЛI 

ДА СЯГ НЕ 10 МIЛЬ ЯР ДАЎ 
ЧА ЛА ВЕК

Аме ры кан ская ар га нi за цыя Population 
Reference Bureau, якая зай ма ец ца праб ле ма мi 
на сель нiц тва, пры зна ла То кiа са мым буй ным 
го ра дам па коль кас цi жы ха роў. Па вод ле звес-
так ар га нi за цыi, на сель нiц тва То кiа скла дае 
37.200.000 ча ла век, што скла дае 29% ад на-
сель нiц тва кра i ны. Дру гой па коль кас цi лю дзей 
ста ла ста лi ца Iн дыi Нью-Дэ лi з на сель нiц твам 
у 22.700.000 ча ла век, на трэ цiм мес цы зна хо-
дзiц ца ста лi ца Мек сi кi Ме хi ка — 20.500.000. Да-
лей у рэй тын гу раз мяс цi лi ся Нью-Ёрк, Шан хай, 
Сан-Паў лу, Мум баi, Пе кiн, Да ка i Каль ку та.

Уся го ж на пла не це, па звест ках ар га нi-
за цыi, пра жы вае 7.100.000.000 ча ла век. З iх 
4.800.000.000 — у Азii, 1,1 мiль ярд — у Аф-
ры цы i 760 мiль ё наў — у Еў ро пе. На сель нiц-
тва Паў ноч най Аме ры кi скла дае 352.000.000, 
Паўд нё вай — 606.000.000. Менш за ўсё лю дзей 
за ся ляе Аў стра лiю i Акi я нiю — 38 мiль ё наў. 
Па пра гно зах да след чы каў, да 2050 го да на-
сель нiц тва Зям лi па вя лi чыц ца да 9,7 мiль яр да 

ча ла век, пры гэ тым 
са мыя вы со кiя тэм-
пы рос ту праг на-
зу юц ца на тэ ры то-
рыi Аф ры кi: праз 
37 га доў на гэ тым 
кан ты нен це бу дуць 
пра жы ваць 2,4 мiль-
яр да ча ла век.

«Мяне аднойчы 
здзівілі сябры, 
падараваўшы на дзень 
народзінаў незвычайны 
торт, на якім красаваўся 
амаль увесь жаночы 
арсенал: памада, пудра, 
цені... прыдатныя ў 
ежу».

Вялікая тэатральная 
плынь павінна 
запаланіць пешаходную 
вуліцу Карла Маркса 
14 і 15 верасня: 
тут пройдзе 
першы Мінскі форум 
вулічных 
тэатраў.

Паглядзіце ў яго вочы: 
яны прагнуць выйгрышу. 
Яны не заўважаюць, 
якую па ліку купюру 
з'ядае прыёмнік 
ігральнага стала, — 
думкі толькі пра тое, 
што вось-вось павінна 
пашчасціць...


