
Пры быў шы на па лі гон, кі раў-
нік бе ла рус кай дзяр жа вы прай-
шоў на да па мож ны пункт кі ра-
ван ня рэ гі я наль най гру поў кай 
вой скаў, дзе яму бы ло да ло жа на 
аб вы пра ца ва ным ме ха ніз ме і 
ва ры ян тах су мес ных дзе ян няў 
уз бро е ных сіл Бе ла ру сі і Ра сіі ў 
ін та рэ сах стра тэ гіч на га стрым-
лі ван ня агрэ сіі су праць Са юз-
най дзяр жа вы. На да па мож ным 
пунк це кі ра ван ня 20-й ар міі За-
ход няй ва ен най акру гі Уз бро е-
ных Сіл Ра сій скай Фе дэ ра цыі 
бе ла рус ка га Прэ зі дэн та азна ё-
мі лі з агуль ным па рад кам пры-
мя нен ня ар міі ў скла дзе РГВ (С) 
у пе ры яд на рас тан ня па гро зы 
агрэ сіі, а так са ма з за да ча мі, якія 
вы ра ша юц ца ра сій скай част-
кай РГВ (С) ва ўза е ма дзе ян ні 
з пад раз дзя лен ня мі Уз бро е ных 
Сіл Бе ла ру сі, ор га на мі па гра ніч-
най служ бы, тэ ры та ры яль ны мі 
вой ска мі ў хо дзе спе цы яль най 
апе ра цыі.

Пас ля пры быц ця на па лі гон 
Ула дзі мі ра Пу ці на прэ зі дэн ты 
прай шлі на на зі раль ную выш ку, 

дзе са чы лі за ро зыг ры шам ба я вых 
дзе ян няў. На па лі го не прак тыч на 
ад пра цоў ва ец ца ўза е ма дзе ян-
не мо та страл ко вых і ма біль ных 
пад раз дзя лен няў уз бро е ных сіл 
Бе ла ру сі і Ра сіі, тэ ры та ры яль ных 

вой скаў, унут ра ных вой скаў МУС і 
МНС Бе ла ру сі ў хо дзе вы ка нан ня 
за дач па пры крыц ці дзяр жаў най 
гра ні цы, ажыц цяў лен ні по шу ку, 
бла кі ра ван ні і зні шчэн ні вы яў ле-
ных ды вер сій ных раз вед валь ных 

груп і не за кон ных уз бро е ных фар-
мі ра ван няў.

На па лі го не ра зы гры ва ла ся 
не каль кі так тыч ных эпі зо даў.

Ву чэн не з'яў ля ец ца свое асаб-
лі вым па лі го нам для вы пра ба-

ван ня, пра вер кі рэ аль нас ці ва ен-
на-тэ а рэ тыч ных рас пра цо вак у 
пры мя нен ні роз ных сіл і срод каў. 
У ву чэн ні за дзей ні ча ны но выя 
ўзо ры ўзбра ен ня і ва ен най тэх ні-
кі бе ла рус кай вы твор час ці, у тым 
лі ку аў та ма ты за ва ны дыс тан цый-
на кі ру е мы на гля даль на-аг ня вы 
комп лекс «АДУ НОК», а так са ма 
ай чын ная аў та ма ты за ва ная сіс-
тэ ма кі ра ван ня так тыч на га звя на 
«Сал дат — ба я вая сіс тэ ма», якая 
па вы шае ін фар ма цый нае ўза е-
ма дзе ян не ва ен на слу жа ча га ў 
скла дзе пад раз дзя лен ня, яго ма-
біль насць за кошт вы ка ры стан ня 
су час ных ма тэ ры я лаў у эле мен-
тах сіс тэ мы аба ро ны.

Прэ зi дэн ты Бе ла ру сi i Ра сii 
Аляк сандр Лу ка шэн ка i Ула дзi-
мiр Пу цiн на кi ра ва лi ся ў Ка лi нiн-
г рад, дзе на ва ен ным па лi го не 
Хмя лёў ка прай шоў за вяр шаль-
ны этап су мес на га стра тэ гiч на га 
ву чэн ня ўзбро е ных сiл Бе ла ру сi 
i Ра сii «За хад-2013». Аляк сандр 
Лу ка шэн ка i Ула дзi мiр Пу цiн вы-
ле це лi на ад ным са ма лё це.

Кi раў нi кам дзяр жаў пра дэ ман-
стра ва ны ро зыг рыш эпi зо ду су-
мес най спе цы яль най апе ра цыi, 
пра во дзi май сi ла мi Бал тый ска га 
фло ту, 1-га ка ман да ван ня ВПС 
i ППА Уз бро е ных Сiл Ра сiй скай 
Фе дэ ра цыi i 350-га асоб на га ма-
бiль на га ба таль ё на 103-й асоб-
най ма бiль най бры га ды сiл спе-
цы яль ных апе ра цый Уз бро е ных 
сіл Рэспублікі Беларусь Су мес нае 
стра тэ гіч нае ву чэн не «За хад-
2013» пра хо дзі ла на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі і Ра сіі ў пе ры яд з 20 па 
26 ве рас ня. Гэ та ву чэн не аба рон-
ча га ха рак та ру, якое па цвяр джае 
курс Бе ла ру сі на ўма ца ван не рэ-
гі я наль най бяс пе кі і пры хіль насць 
да са юз ніц кіх аба вя за цель стваў 
Ра сіі. Ву чэн не пра хо дзі ла ў два 
эта пы. Пры яры тэт ны мі на прам-
ка мі пры вы зна чэн ні за ду мы 
гэ та га ву чэн ня з'яў ля лі ся су час-
ныя па ды хо ды да пры мя нен ня 
вой скаў (сіл) на асно ве во пы ту 
ўзбро е ных кан флік таў апош ніх 
га доў, ме ра пры ем стваў апе ра-
тыў най пад рых тоў кі, а так са ма 

форм і спо са баў пры мя нен ня 
вой скаў, якія вы пра ца ва ны ва 
ўзбро е ных сі лах дзвюх дзяр жаў. 
Вы ка ры ста ны адзін з маг чы мых 
ва ры ян таў уз нік нен ня кры зіс най 
сі ту а цыі і на рас тан ня кан флік ту, 
пры гэ тым ба кі, якія про ці бор-
ству юць, умоў на раз ме шча ны ў 
ме жах рэ аль ных гра ніц Бе ла ру сі 
і трох пры лег лых аб лас цей Ра сій-
скай Фе дэ ра цыі.

Прак тыч ныя дзе ян ні ор га наў 
ва ен на га кі ра ван ня і вой скаў 
ажыц цяў ля лі ся на шас ці па лі го-
нах, раз ме шча ных на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, і ў Ка лі нінг рад скай воб-
лас ці Ра сіі. У асно ву ро зыг ры шаў 
так тыч ных эпі зо даў па кла дзе ны 
ва ры ян ты су мес ных дзе ян няў бе-
ла рус кіх і ра сій скіх во ін скіх час-
цей і пад раз дзя лен няў, якія ўва хо-
дзяць у склад РГВ (С), пры ахо ве 
і аба ро не ва ен ных аб' ек таў, лік-
ві да цыі ды вер сій на-раз вед валь-
ных груп пра ціў ні ка і не за кон ных 
уз бро е ных фар мі ра ван няў, а так-
са ма на ступ стваў ава рый тэх на-
ген на га ха рак та ру.
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ПАДРАБЯЗНАСЦІ

Ула дзі мір АНД РЭЙ ЧАН КА, 
стар шы ня Па ла ты прад стаў ні-
коў На цы я наль на га схо ду:
Цэнт раль ная за ка нат вор чая 
тэ ма на во сень скай се сіі Па ла-
ты прад стаў ні коў — рэс пуб-
лі кан скі бюд жэт на 2014 год. 
Мяр кую, сур' ёз ная па пя рэд няя 
пра ца да зво ліць нам і ўра ду 
яшчэ да ўня сен ня пра ек та за-
ко на аб рэс пуб лі кан скім бюд-
жэ це ў Па ла ту прад стаў ні коў 
сфар мі ра ваць адзі ны па ды ход 
па ўсіх важ ней шых па зі цы-
ях і па-дзе ла во му пра вес ці яго 
раз гляд у Аваль най за ле. У лі ку 
на шых пры яры тэт ных за дач 
так са ма — удас ка на лен не за-
ка на даў ства аб вы ба рах і рэ фе-
рэн ду мах і рэ гу ля тар най ба зы 
су да вы твор час ці, перш за ўсё ў 
кан тэкс це рэа лі за цыі Па слан-
ня Прэ зі дэн та аб перс пек ты-
вах раз віц ця сіс тэ мы агуль ных 
су доў кра і ны. 
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Тэатр — 
суровы, 

як 
жыццё.

«Дажынкі-2013»: 
луста 

Міншчыны 
ў агульным 

караваі.

На го дай для ма ёй па езд кi ў чар но-
быль скую зо ну стаў лiст, якi на кi ра-
ва ла ў рэ дак цыю «Звяз ды» Люд мi ла 
Iва наў на Зы за, жы хар ка вёс кi Са ма-
тэ вi чы Кас цю ко вiц ка га ра ё на.

«Мы не хо чам нi ку ды 
з'яз джаць!»

Са ма тэ вi чы — гэ та вя до мае мес ца на кар це 
Ма гi лёў скай воб лас цi. Ка лiсь цi вя лi кая i квiт не-
ю чая вёс ка на бе ла рус ка-ра сiй скiм па меж жы, 
з цi ка вай гiс то ры яй i ста ра жыт ным пом нi кам 
ар хi тэк ту ры, ма лая ра дзi ма Ар ка дзя Ку ля шо-
ва, ста ла... пры вi дам. Да чар но быль скай ка та-
стро фы там бы ло больш за ты ся чу два роў, а 
ця пер за ста лi ся толь кi 8 хат i 13 жы ха роў.

«На ша ся ло i яшчэ два блiж нiя на ле-
жаць да зо ны ад ся лен ня, — пi ша Лю боў 
Iва наў на. — Пра жы лi тут лю дзi, хто не вы-
се лiў ся, ужо 27 га доў, i не ўза ба ве, без нi-
чо га нi я ка га, ска за лi ху цень ка з'яз джаць 
ад сюль. У вас, маў ляў, ква тэ ры ёсць, i 
ня ма ча го тут ся дзець. Лю дзi ў па нi цы 
— ста рыя ў асноў ным. Уя вi це са бе, што 
та кое пе ра ся лен не з усi мi ма нат ка мi ў 70 
з лiш кам га доў. Гэ та ж не 30-40, ка лi яшчэ 
мо ра па ка ле на...»

Люд мi ла Iва наў на рас ка за ла ў лiс це 
сваю гiс то рыю: яна, мяс цо вая ўра джэн-
ка, з'е ха ла ў свой час у Да нецк, але по тым 
вяр ну ла ся да сва я коў. Ужо дзя ся так га доў 
яна жы ве са сва iм гра ма дзян скiм му жам 
Ры го рам Кi ры ла вi чам Да вы дзен кам у Са-
ма тэ вi чах.

Ры гор Кi ры ла вiч раз мя няў вось мы дзя ся-
так. Ён ужо з'яз джаў з зо ны, але вы му ша-
ны быў вяр нуц ца з-за ся мей ных аб ста вiн. 
Да вы дзен ка — адзi ны з са ма тэ вiц кiх пус-
тэль нi каў (ме на вi та так iх тут на зы ва юць), 
хто не мае iн ша га жыл ля. Ця пер мяс цо выя 
ўла ды на стой лi ва пра па ну юць пен сi я не ру i 
яго спа да рож нi цы атры маць ква тэ ру з усi мi 
вы го да мi i з'е хаць з зо ны.

«На вош та нам тая ква тэ ра? — не па га-
джа ец ца ў лiс це Люд мi ла Iва наў на. — Нам 
тут доб ра. Мы ма ем не вя лi кi ка ва лак зям лi 
ў не каль кi со так, квет нiк, лаз ню i печ ку. Мы 
не хо чам нi ку ды ад сюль з'яз джаць».

Жан чы на так са ма на пi са ла, што яна 
вы каз вае агуль ную па зi цыю ўсiх, хто за-
стаў ся жыць у вы се ле ных Са ма-
тэ вi чах.

Лiст у рэ дак цыюЛiст у рэ дак цыю  ��

ВЫ СЕ ЛIЦЬ, НЕЛЬ ГА ПА КI НУЦЬ, 
або Ку па лы над зараснікам

Вось ужо больш за 10 га доў з мэ тай пад трым кі моў най раз на стай нас ці ад зна ча ец ца Еў ра пей скі 
дзень моў. Усё больш лю дзей сва бод на раз маў ля юць як мі ні мум на ад ной за меж най мо ве. А за ха-
ван не і раз віц цё моў, уклю ча ю чы ма лыя, дэк ла ру ец ца ў афі цый най моў най па лі ты цы Еў ра са ю за.

Алег ЦІТ КОЎ, тэ ле вя ду чы («Доб рай ра ні цы, Бе ла русь!»), 
прад зю сар Бел тэ ле ра дыё кам па ніі:

— Упер шы ню ад вас па чуў пра іс на ван не та ко га дня, але на огул ён пры ду ма ны вель мі пра віль на. Бо 
не маг чы ма жыць у сён няш нім муль ты куль тур ным све це, ве да ю чы толь кі ад ну мо ву. На прык лад,па да рож ні-
ча ю чы па Еў ро пе, я звяр нуў ува гу, што амаль паў сюд на з'яў ля юц ца шыль ды і ўка заль ні кі на 4 мо вах: мо ве 
кра і ны, анг лій скай, рус кай і кі тай скай. Та кім чы нам, су час на му ча ла ве ку ча ты рох моў больш чым да стат ко ва 
для нар маль на га іс на ван ня. Не аб ход ны мі ні мум — упэў не на ва ло даць, акра мя сва ёй, анг лій скай мо вай. А 
кі тай ская і рус кая — гэ та ўжо на вы бар і жа дан не кож на га.

Тац ця на ПРУ ДЗІН НІК, пісь мен ні ца, бло гер ка, ванд роў ні ца (ця пер жы ве ў Іс па ніі):
— На ват ка лі гэ ты су час ны ча ла век ні ко лі не збі ра ец ца па кі даць ра дзі му, то яму вар та ўсё ж вы ву чыць анг-

лій скую мо ву, ха ця б для та го, каб сва бод на ары ен та вац ца ў ін тэр нэ це. А ўжо ка лі ён збі ра ец ца па да рож ні чаць, 
без уні вер саль най анг лій скай не абы сці ся. Ма ла дыя еў ра пей цы ве да юць па тры-ча ты ры мо вы і вель мі лёг ка іх 
ву чаць. Я ду маю, гэ та звя за на з пе да га гіч ным па ды хо дам: ім ні хто не за бі вае ў га ла ву з са ма га дзя цін ства, што 
за меж ная мо ва — гэ та вель мі скла да на і страш на. Ды і ме та ды на ву чан ня моц на ад роз ні ва юц ца ад на шых, у іх 
больш ве ся лос ці і ма дэ ля ван ня прак тыч ных сі ту а цый і менш ме ха ніч на га за вуч ван ня. У якас ці пры кла ду ма гу 
пры вес ці май го фран цуз ска га сяб ра Ва лян ці на, які за паў го да жыц ця ў Бар се ло не вы дат на вы ву чыў іс пан скую 
мо ву. У нас жа лі чыц ца, што менш чым за два га ды за меж ную мо ву не вы ву чыць. Ну і, вя до ма, су час ны ча ла век 
пе рад усім па ві нен ве даць і па ва жаць род ную мо ву, тым больш ка лі гэ тая мо ва та кая пры го жая і мі ла гуч ная, 
як на ша, бе ла рус кая. Ха ця б пес ні род ныя трэ ба вы ву чыць, каб пры вы пад ку пра спя ваць іх на вя чор ках сва ім 
за меж ным сяб рам і па чуць у ад каз за хоп ле ныя кам плі мен ты пра тое, як гэ та не ве ра год на вы дат на!

Ма рат КЛІ МАЎ, ма лод шы на ву ко вы су пра цоў нік 
Ін сты ту та гіс то рыі НАН Бе ла ру сі, ар хе о лаг:

— Ёсць та кая ак сі ё ма: чым больш моў ве дае ча ла век, тым больш раз ві ты яго мозг. Та му я суб' ек тыў на 
лі чу, што бе ла ру сы больш раз ві тыя, чым рус кія, бо мы з дзя цін ства вы ву ча ем ад ра зу дзве мо вы, які мі ка рыс-
та ем ся ў што дзён ным жыц ці. Плюс за меж ная. Трох моў для мі ні маль на кам форт на га іс на ван ня ў су час ным 
све це, у прын цы пе, хо піць. Мож на, на ту раль на, пры свя ціць усё жыц цё вы ву чэн ню ін шых моў, але пры гэ тым 
трэ ба за хоў ваць ра зум ную мя жу, не пе ра тва ра ю чы іх коль касць у са ма мэ ту... Аса біс та мне для пра цы ха пае 
рус кай, бе ла рус кай і раз моў най, не спе цы я лі за ва най анг лій скай, бо спе цы я лі за ва ную лі та ра ту ру нар маль на 
чы таю са слоў ні кам, з да лё кі мі за меж ні ка мі шчыль на пе ра ся ка ю ся хі ба раз на год на на ву ко вай кан фе рэн-
цыі, а за меж ні кі бліз кія — па ля кі, укра ін цы — цу доў на ра зу ме юць бе ла рус кую. Да рэ чы, за ме жа мі кра і ны я 
прын цы по ва ка рыс та ю ся ме на ві та бе ла рус кай, бо лі чу мо ву га лоў ным са ма ідэн ты фі ка та рам ча ла ве ка.

Пад рых та ва ла Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

На двор'еНа двор'е  ��

ДАЖ ДЖЫ, А ЎНА ЧЫ — І ЗА МА РАЗ КІ
У пят ні цу тэ ры то рыя на шай кра і ны тра піць пад уплыў віль гот-

на га па вет ра бал тый ска га па хо джан ня, та му ў мно гіх ра ё нах ча ка-
юц ца ка рот ка ча со выя даж джы, па ве да мі ла рэ дак цыі спе цы я ліст 
Рэс пуб лі кан ска га гід ра мет цэнт ра Мінп ры ро ды Воль га Фя до та ва.

Іс тот на па ха ла дае. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўдзень 6-11 цяп ла. І ў вы-
хад ныя ў на шай кра і не за ха ва ец ца да во лі ха лод нае на двор'е. Праг-
на зу ец ца, што ў су бо ту паў сюд на, а ў ня дзе лю пе ра важ на па ўсхо дзе 
Бе ла ру сі бу дуць іс ці ка рот ка ча со выя даж джы. Ра ні цай мес ца мі маг чы-
мы ту ман. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на вы хад ныя плюс 1-6 гра ду саў, 
ад нак у ноч на су бо ту — мес ца мі па кра і не, а ў ноч на ня дзе лю — ужо 
амаль паў сюд на на гле бе і ча сам у па вет ры за ма раз кі да 0 мі нус 3 
гра ду саў. Удзень па вет ра пра грэ ец ца толь кі да 6-13 цяп ла. Сі ноп ты кі 
ад зна ча юць, што та кі тэм пе ра тур ны фон пры клад на на 3-5 гра ду саў 
ні жэй за клі ма тыч ную нор му трэ цяй дэ ка ды ве рас ня. Хо лад на бу дзе і 
ў па чат ку на ступ на га тыд ня. Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў ай-
чын ных сі ноп ты каў, у па ня дзе лак ат мас фер ны ціск бу дзе па вя ліч вац ца, 
та му апад каў амаль не ча ка ец ца, толь кі мес ца мі на ўсхо дзе кра і ны яшчэ 
маг чы мы не вя лі кія даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра ў ноч на па ня дзе лак 
1-6 цяп ла, а на гле бе і мес ца мі ў па вет ры за ма раз кі да 0 мі нус 4 гра ду-
саў, удзень — 6-13 цяп ла. Уво гу ле ў пер шай па ло ве на ступ на га тыд ня 
на тэ ры то рыі Бе ла ру сі ўзмац ніц ца ўплыў скан ды наў ска га ан ты цык ло ну, 
ка лі бу дзе без апад каў. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы ад 0 да мі нус 4 гра-
ду саў і толь кі мес ца мі — 1-4 цяп ла, удзень — плюс 5-12 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ

�

Ка мен та рый Ка мен та рый   ��

ШКОД НЫЯ ЎМО ВЫ ПРА ЦЫ: 
ВЫ БА Р СПО СА БУ КАМ ПЕН СА ЦЫI — 

ЗА РАБОТНІКАМ
Пра гэ та па ве да мi ла ка рэс пан дэн ту БЕЛ ТА мi нiстр пра цы i 
са цы яль най аба ро ны Мар' я на Шчот кi на, ка мен ту ю чы ўказ ад 
25 ве рас ня 2013 го да №441 «Аб не ка то рых пы тан нях пра фе-
сiй на га пен сiй на га стра ха ван ня i пен сiй на га за бес пя чэн ня».

«Указ на кi ра ва ны на пра да стаў лен не асоб ным ка тэ го ры ям 
ра бот нi каў, якiя ма юць пра цяг лы стаж ра бо ты ў шкод ных умо вах 
пра цы да 1 сту дзе ня 2009 го да, пра ва на на зна чэн не льгот най 
пен сii ў агуль най пен сiй най сiс тэ ме ўза мен да тэр мi но вай пра фе-
сiй най пен сii ў сiс тэ ме пра фе сiй на га пен сiй на га стра ха ван ня», 
— ад зна чы ла Мар' я на Шчот кi на.

З 1 сту дзе ня 2009 го да ў рэс пуб лi цы ўве дзе на пра фе сiй нае пен-
сiй нае стра ха ван не (ППС) асоб, за ня тых у не спры яль ных для зда роўя 
ўмо вах пра цы. Фар мi ра ван не пра фе сiй ных пен сiй ных пра воў i, ад па-
вед на, вы пла та да тэр мi но вых пра фе сiй ных пен сiй, ажыц цяў ля ец ца 
за кошт срод каў ра бо та даў ца. Пра ва на та кiя пен сii ўзнi кае ў ра бот-
нi каў, якiя вы пра ца ва лi не менш як па ло ву не аб ход на га пра фе сiй-
на га ста жу. Але пры гэ тым страч ва ец ца пра ва на льгот ную пен сiю ў 
агуль най пен сiй най сiс тэ ме. Па мер да тэр мi но вай пра фе сiй най пен сii 
ўвя за ны не па срэд на з су май уз но саў, вы пла ча ных ра бо та даў цам 
за кан крэт на га ра бот нi ка за пе ры яд да да ты вы ха ду на 
да тэр мi но вую пра фе сiй ную пен сiю.

 «ЗА ХАД-2013»: «ЗА ХАД-2013»:
ЭК ЗА МЕН ЗДА ДЗЕ НЫЭК ЗА МЕН ЗДА ДЗЕ НЫ

КОЛЬ КІ МОЎ МУ СІЦЬ ВЕ ДАЦЬ СУ ЧАС НЫ ЧА ЛА ВЕК?

ЗЯМ ЛЯ СТА РЭЙ НА 700 МЛН ГА ДОЎ
Вы нi кi апош нiх да сле да ван няў ста ра жыт най па ро ды гле бы, якая за ха ва ла ся ў Аф ры цы, па ка за лi на ву-

коў цам, што кiс ла род цыр ку ля ваў у ат мас фе ры Зям лi яшчэ 3 мiль яр ды га доў та му, а не 2,3 мiль яр да, як 
бы ло пры ня та лi чыць. Вы ка ры ста ны ге о ла га мi ме тад мо жа быць ужы ты для по шу ку кiс ла ро ду i пры кмет 
жыц ця на iн шых пла не тах, у тым лi ку на Мар се, лi чаць экс пер ты.

ВА УКРА I НЕ БУ ДЗЕ ЗА СНА ВА НЫ ДЗЕНЬ БАЦЬ КI
Урад Укра i ны пад тры маў iдэю, з якой вы сту пi ла Мi нiс тэр ства са цы яль най па лi ты кi, — за сна ваць у кра i-

не Дзень баць кi. Свя та пла ну юць ад зна чаць кож ную трэ цюю ня дзе лю ве рас ня. Ад па вед ны ўказ ус ту пiць у 
сi лу пас ля та го, як яго пад пi ша прэ зi дэнт Вiк тар Яну ко вiч. Дзень баць кi шы ро ка свят ку ец ца па ўсiм све це 
(як пра вi ла, у трэ цюю ня дзе лю чэр ве ня). У ЗША ён стаў агуль на на цы я наль ным яшчэ ў 1966 го дзе.

«ГРЫБ НЫ ПА ДА ТАК» ПРА ПА НУ ЮЦЬ УВЕС ЦI Ў НА ВА КОЛ ЛI РЫ ГI
Мэр Гар калн ска га краю Кар лiс Бру жукс пра па на ваў увес цi для жы ха роў Ры гi 

«грыб ны па да так». Пра па но ва ста ла ад ка зам на пла ны Ры гi па вя лi чыць пла ту 
за пра езд у гра мад скiм транс пар це для не ры жан. Як за явiў Бру жукс, ры жа не 
вы ка рыс тоў ва юць на ва кол лi лат вiй скай ста лi цы для ад па чын ку, ку пан ня, спор ту, 
ез дзяць у ля сы збi раць гры бы, i ўсё гэ та iм да ступ на бяс плат на. Та му мяс цо вым 
ор га нам са ма кi ра ван ня вар та па ду маць аб тым, каб увес цi для ры жан «грыб ны 
па да так». Па да так да зво лiць кам пен са ваць жы ха рам пры ста лiч ча па да ра жэн не 
пра ез ду ў Ры зе.

ГРЭЦ КIЯ АРЭ ХI ПА ЛЯП ША ЮЦЬ СТАН СА СУ ДАЎ 
I ВЫ ВОД ЗЯЦЬ ТАК СI НЫ

На яў насць арэ хаў у што дзён ным ра цы ё не ўма цоў вае кры вя нос ныя 
са су ды поў ных лю дзей, не пра ва ку ю чы 
да дат ко ва га на бо ру ва гi. Арэ хi не толь кi 
па жыў ныя i ка рыс ныя для зда роўя ў цэ-
лым за кошт вi та мi наў i вы ва ду так сi наў, 
але i сыт ныя. Ка лi ўво дзiць iх у ды е ту, з 
ча сам шкод ныя пра дук ты бу дуць вы цес-
не ны, упэў не ны Дэ вiд Кац з да след ча га 
цэнт ра Гры фiн ска га шпi та ля.

ЗША МО ГУЦЬ 
АКА ЗАЦ ЦА БАНК РУ ТАМ 
УЖО 17 КАСТ РЫЧ НI КА

ЗША мо гуць 
ака зац ца банк-
ру там ужо 17 
каст рыч нi ка, ка-
лi тэр мi но ва не 
пры муць за кон 
аб па вы шэн нi 

верх няй мя жы дзяр жаў на га доў гу. 
Пра гэ та на пi саў мi нiстр фi нан саў 
ЗША Джей каб Лью ў лiс це стар шы-
нi Па ла ты прад стаў нi коў Кан грэ са 
ЗША Джо ну Бей не ру, па ве дам-
ля юць iн фар ма генц твы. Джей каб 
Лью ўпер шы ню агу чыў кан крэт ную 
да ту маг чы ма га дэ фол ту. Ра ней 
мер ка ва ла ся, што гэ та зда рыц ца ў 
пе ры яд з 18 каст рыч нi ка па 5 лiс та-
па да. Мi нiстр фi нан саў за клi каў Кан-
грэс па вы сiць мя жу дзярж доў гу на 
$300 млрд i ад зна чыў, што праз тры 
тыд нi ў дзяр жаў най каз не за ста нец ца 
толь кi $ 30 млрд сва бод ных гро шай, 
а аме ры кан скiя фi нан са выя аба вя-
за цель ствы ў гэ ты пе ры яд мо гуць 
ака зац ца ў два ра зы боль шы мi. Лiст 
Лью вы клi каў рэ ак цыю на су свет ных 
бiр жах. На прык лад, зо ла та па да ра жэ-
ла на фо не гэ та га па ве дам лен ня на 
1,4%. Прэ зi дэнт ЗША Ба рак Аба ма 20 
ве рас ня за явiў аб маг чы мас цi но ва га 
фi нан са ва га кры зi су, ка лi Кан грэс не 
па вы сiць лi мiт па дзярж доў гу.

Прэ зі дэн ты Бе ла ру сі 
і Ра сіі Аляк сандр 
Лу ка шэн ка і Ула дзі мір 
Пу цін учо ра пры ня лі 
ўдзел у за вяр шаль ным 
эта пе ву чэн ня 
«За хад-2013» на Гож скім 
па лі го не, пасля чаго 
на кi ра ва лi ся 
ў Ка лi нiнг рад, 
дзе на ва ен ным 
па лi го не Хмя лёў ка 
назіралі за манёўрамі 
з пункта кіраваня 
на беразе 
Балтыйскага мора.

Праграма 
тэлебачання 
на наступны 

тыдзень

20 КАНАЛАЎ


