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ЛІЧБА ДНЯ

ПАДРАБЯЗНАСЦІ
Між на род ны фес ты валь хрыс ці ян-

скіх філь маў і тэ ле пра грам Mаgnіfісаt-
2013, які ра ней быў пе ра не се ны на 
ня вы зна ча ны тэр мін з-за фі нан са вых 
праб лем, вы ра ша на пра вес ці 4-5 сту-
дзе ня 2014 го да.

У Мін ску на зі мо вы пе ры яд ад мя-
ня ец ца ра бо та аў то бус ных марш ру таў 
173Э і 170Э. З 9 ліс та па да ад мя ня ец ца 
па вы хад ных днях аў то бус ны марш рут 
№ 173Э «Со кал — На цы я наль ны аэ ра-
порт Мінск». З 16 ліс та па да — № 170Э 
«За хад-3 — За ход нія мо гіл кі».

Ажыц ця віць на ва год няе па да рож жа 
ў ся дзі бу Дзе да Ма ро за ў Бе ла веж скую 
пу шчу мож на бу дзе з 20 па 29 снеж ня і з 
1 па 7 сту дзе ня, а так са ма 10 і 11 сту дзе-
ня 2014 го да. Свя точ ны ва гон бу дзе ад-
праў ляц ца кож ны дзень з Мін ска ў Брэст 
у скла дзе по ез да № 115 у 21.46.

Му зей тэх ні кі па чы на юць бу да ваць 
ка ля Грод на. Там пла ну ец ца раз мяс-
ціць тэх ні ку, якая вы ка рыс тоў ва ла-
ся ра ней у роз ных га лі нах на род най 
гас па дар кі, у тым лі ку ра ры тэт ную: 
сель ска гас па дар чыя і ін шыя ма шы ны, 
плу гі, сяч кар ні, се ял кі, трак та ры, кам-
бай ны, маг чы ма, і гу се ніч ныя, аў та ма-
бі лі з паў ве ка вой гіс то ры яй. Так са ма 
пры ма юц ца транс парт ныя па воз кі, 
кон ныя ка сіл кі, ма ла тар ні і ін шыя ві ды 
ста рой тэх ні кі, аб ста ля ван ня. Ця пер 
пра даў жа ец ца збор экс па на таў.
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Больш як 

Br2 трлн 
скла лі пад атко выя пла ця жы 
фі зіч ных асоб за сту дзень—ве-
ра сень гэ та га го да. Яны ўзрас лі 
ў су па стаў ных цэ нах на 37,3% 
да ўзроў ню ана ла гіч на га пе ры я ду 
2012-га. У цэ лым па рэс пуб лі цы, 
па звестках на 1 каст рыч ні-
ка, пла цель шчы ка мі па дат каў 
з'яў ля юц ца больш як 3 млн ча-
ла век, што на 22,6 тыс. ча ла век 
больш, чым бы ло на та кі ж час 
ле тась. У агуль най струк ту ры 
пла цель шчы каў па дат каў най-
боль шую до лю зай ма юць фі зіч-
ныя асо бы, якія вы плач ва юць 
пла ця жы за зям лю і па да так 
на не ру хо масць, — ка ля 2,9 млн 
ча ла век (95,4% агуль най коль-
кас ці фі зіч ных асоб, якія ста яць 
на ўлі ку ў пад атко вых ор га нах). 
Тых, хто здае ў арэн ду (на ём) 
жы лыя па мяш кан ні, на ліч ва ец-
ца 102,1 тыс. ча ла век. Фі зіч ных 
асоб — пла цель шчы каў адзі на-
га па да тку — на ліч ва ец ца ка ля 
27,6 ты ся чы. З лі ку гэ тай ка тэ-
го рыі пла цель шчы каў 7,7 ты ся-
чы фі зіч ных асоб ажыц цяў ля лі 
дзей насць па за яў ным прын цы пе 
без рэ гіст ра цыі ў якас ці ін ды ві-
ду аль ных прад пры маль ні каў.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

Внеочередное общее Собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк» (далее – Собрание) 
проводится по инициативе Наблюдательного совета банка в 11.00 21 ноября 2013 года в 
помещении ОАО «Белинвестбанк» по адресу: г. Минск, пр-т Машерова, 29. 

Повестка дня Собрания:
1. О внесении изменений и дополнений в Устав открытого акционерного общества 

«Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
2. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете открытого акцио-

нерного общества «Белорусский банк развития и реконструкции «Белинвестбанк».
Дата формирования реестра владельцев ценных бумаг для составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Собрании, – 11 ноября 2013 года.
Лицо, имеющее право на участие в Собрании, может ознакомиться с формой и текстом 

бюллетеня для заочного голосования, проектами решений по вопросам повестки дня и 
получить бюллетень для заочного голосования под роспись с представлением докумен-
та, удостоверяющего личность (представитель акционера – также документа, подтверж-
дающего полномочия на участие в Собрании), при личном посещении Центрального 
аппарата (г. Минск, пр-т Машерова, 29, комн. 705), дирекций ОАО «Белинвестбанк» по 
месту учета акций со дня извещения о проведении Собрания в рабочие дни с 9.00 до 
12.00 и с 14.00 до 16.00.

Заполненные бюллетени для заочного голосования должны быть представлены лицами, 
имеющими право на участие в Собрании, в адрес ОАО «Белинвестбанк»: 220002, г. Минск, 
пр-т Машерова, 29, по почте или курьером по 18 ноября 2013 года включительно.

Принявшим участие в Собрании считается лицо, заполненный бюллетень для заоч-
ного голосования которого представлен в ОАО «Белинвестбанк» в указанном порядке.

Дополнительная информация по телефонам: 
(8-017) 239-02-88, 239-01-42.
www.belinvestbank.by 
Лицензия на осуществление банковской деятельности № 3, 
выдана Национальным банком Республики Беларусь 3 июня 2013 г. УНП 807000028

Так хо чац ца, так хо чац ца 
на паў няц ца го на рам, ка лі на 
ай чын ным кі на фес ты ва лі ёсць 
маг чы масць ад крыць для ся бе 
неш та но вае з ай чын на га кі не-
ма то гра фа. Каб мож на бы ло 
ка заць пра наш унё сак у кі но. 
І мож на ж ка заць: сё ле та на 
«Ліс та па дзе» прай шлі рэт ра-
спек ты вы ня мо га бе ла рус ка-
га кі но. Тое, з ча го не ка лі ўсё 
па чы на ла ся, тое, у чым ёсць 
пад ста вы для го на ру. Але пад-
ста вы з мі ну ла га. А што сён ня? 
А сён ня мы ма ем між на род ны 
кі на фес ты валь «Ліс та пад», што 
так са ма мо жа быць пад ста вай 
для го на ру: фес ты валь фес ты-
ва ляў, які збі рае вярш кі з та го, 
што бы ло прад стаў ле на на прэ-
стыж ных фо ру мах све ту. І на гэ-

тым фес ты ва лі ёсць ад мет ныя 
бе ла рус кія пры зы.

Што год іс нуе гэ тая інт ры га: 
ка му ўру чаць спе цы яль ны прыз 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі «За гу ма-
нізм і ду хоў насць у кі но». Сё ле та 
ім ад зна ча ны фільм рэ жы сё ра 
Аляк санд ра Па рхо мен кі «Лу ка» 
(Укра і на—Бе ла русь). Стуж ка 
рас па вя дае пра ар хі епіс ка па 
Лу ку, ура ча і на ву ко ўца, які быў 
рэ прэ са ва ны, але ў 1995 го дзе 
пры лі ча ны да лі ку свя тых пра-
ва слаў най царк вой. Пад час ура-
чыс та га за крыц ця фес ты ва лю 
прыз быў уру ча ны прад зю са ру 
філь ма Але гу Сыт ні ку.

У асноў ным кон кур се «Ліс та-
па да» сё ле та ад Бе ла ру сі быў 
прад стаў ле ны фільм «Ро ля» 
рэ жы сё ра Кан стан ці на Ла пу-

шан ска га, так са ма су мес най 
вы твор час ці (яшчэ пры чы ні лі ся 
Ра сія, Фін лян дыя і Гер ма нія). І 
без ад мет ных пры зоў гэ тае кі но 
не за ста ло ся: аў та ры атры ма лі 
спец пры зы Па ста ян на га ка мі тэ-
та Са юз най дзяр жа вы «Ра зам» 
і Вы ка наў ча га ка мі тэ та СНД 
«Кі но без ме жаў» за раз віц цё 
куль тур на га су пра цоў ніц тва і 
ўма ца ван не сяб роў ства па між 
на ро да мі.

Пра грам ны ды рэк тар кі на-
фес ты ва лю «Ліс та пад» Ігар 
СУ КМА НАЎ ад зна чыў:

— Пы тан ні «ка-пра дук цыі» 
цяпер на столь кі ак ту аль ныя, 
што на ват цяж ка бы вае ад ка-
заць, коль кі кра ін-удзель ніц бы-
ло сё ле та ў фес ты ва лі. Фільм 
«Ро ля» ство ра ны ў су пра цоў-
ніц тве ча ты рох кра ін. Не іс нуе 
ця пер чыс та ўкра ін скага, ці чыс-
та поль скага кі но — яно раз ві-
ва ец ца ў пэў ных звяз ках. Бы ло 
да стат ко ва за явак на ўдзел у 
асноў ным кон кур се, але пы тан-
не якас ці за ста ец ца га лоў ным 
кры тэ ры ем у гэ тым вы пад ку. 
Па ды ход, пры якім трэ ба нешта 
па каз ваць, абы толь кі гэ та бы ло 
бе ла рус кае кі но, я лі чу, мядз-
ве джай па слу гай на цы я наль най 
кі не ма та гра фіі. Ад нак у пра гра-
ме сё ле та бы ло прад стаў ле на 
бе ла рус кае кі но, па чы на ю чы 
ад «Ліс та па дзі ка», які ад кры ваў 
фільм Але ны Ту ра вай «Кін дэр ві-
лей скі пры від». Бы ла пра гра ма 
бе ла рус ка га ані ма-
цый на га кі но. 

На скры жа ван ні ду макНа скры жа ван ні ду мак  ��

З ЧЫМ ЗА СТА НЕЦ ЦА 
СВЯ ТОЕ БА ЛО ТА?

Ад бы лі ся гра мад скія слу хан ні 
па пы тан ні лё су рэс пуб лі кан ска га 
ланд шафт на га за каз ні ка «Азё ры»

У вёс цы Азё ры Гро дзен ска га ра ё на па да ру чэн ні пер-
ша га на мес ні ка прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі Ула дзі мі ра 
СЯ МАШ КІ ад бы лі ся гра мад скія слу хан ні, якія па він ны 
па слу жыць пры няц цю дзяр жаў на га ра шэн ня на конт да-
лей ша га лё су рэс пуб лі кан ска га ланд шафт на га за каз ні ка 
«Азё ры». Ці бу дзе змен ша на пло шча асаб лі ва ахоў ных 
тэ ры то рый за каз ні ка дзе ля пра ця гу ра бо ты тор фа бры-
кет на га прад пры ем ства «Вер ця ліш кі», у яко га праб ле мы 
з за па са мі сы ра ві ны?

У Па ла цы куль ту ры вёс кі Азё ры Гро дзен ска га ра ё на са-
бра лі ся кі раў ні кі ор га наў вы ка наў чай ула ды, дэ пу та ты пар-
ла мен та, прад стаў ні кі дзяр жаў на га вы твор ча га аб' яд нан ня 
«Бел па лі ва газ», Мі ніс тэр ства пры род ных рэ сур саў і ахо вы 
на ва коль на га ася род дзя, на ву коў цы, ак ты віс ты гра мад скіх 
ар га ні за цый, жур на ліс ты і, без умоў на, мяс цо выя жы ха ры. 
Вось не ка то рыя по гля ды і ар гу мен ты («за» і «су праць» пе-
ра да чы но вых тэ ры то рый за каз ні ка пад тор фа рас пра цоў ку), 
што пра гу ча лі на гра мад скіх слу хан нях у прак тыч на цал кам 
за поў не най за ле.

«Тор фа рас пра цоў кі 
па він ны быць пра доў жа ны»

На мес нік ды рэк та ра ВУ «Грод на між рай газ», кі раў-
нік тор фа бры кет най вы твор час ці «Вер ця ліш кі» Ге надзь 
ДАЎКШЫС па ве да міў, што тор фа бры кет па стаў ля ец ца ў 
Грод на, Гро дзен скі, Шчу чын скі, Ваў ка выс кі, Свіс лац кі, Бе рас-
та віц кі, Мас тоў скі і Зэ львен скі ра ё ны — на сель ніц тву, жыл лё-
ва-ка му наль най гас па дар цы, баль ні цам, шко лам. Пра ект ная 
ма гут насць бры кет на га цэ ха — 40 ты сяч тон у год. Ад нак у 
апош нія га ды не маг лі вый сці на поў ную ма гут насць па пры-
чы не стап ра цэнт на га зно су аб ста ля ван ня. Та му, згод на з 
дзяр жаў най пра гра май «Торф», рас па ча ла ся ма дэр ні за цыя 
прад пры ем ства. На перс пек ты ву яно мо жа быць за бяс пе ча на 
сы ра ві най толь кі пры ўмо ве ад во ду но вых зя мель ных участ-
каў тар фя но га ра до ві шча «Свя тое», раз ме шча на га 
ў ме жах за каз ні ка «Азё ры».Фо
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На ўзда гонНа ўзда гон  ��

БЕ ЛА РУС КІ 
ТВАР «ЛІС ТА ПА ДА»
На шы ад мет ныя пры зы і кі на кі рун кі

У Го ме лі прай шоў фі нал ад кры та га га рад ско га кон кур су БРСМ па гра фі ці «На ма люй 
спар тыў ны сю жэт — вый грай гор ны веласіпед!», пры све ча ны чэм пі я на ту све ту па ха кеі, які 
прой дзе ў Мін ску з 9 па 24 мая 2014 го да. За час кон кур су на раз гляд жу ры бы ло на кі ра ва-
на больш за 30 ра бот. Але толь кі 12 удзель ні каў фі на лу здо ле лі пе ра тва рыць звы чай ную 
жа ле за бе тон ную ага ро джу ў спар тыў ны вер ні саж, які за пра шае га мяль чан і гас цей го ра-
да над Со жам на ве даць га лоў ную спар тыў ную па дзею кра і ны ў 2014 го дзе. На пра ця гу 7 
га дзін мас та кі зма га лі ся за га лоў ныя пры зы кон кур су — гор ны веласіпед і аба не мент на 
ўсе хат нія мат чы ХК «Го мель» у чэм пі я на це Бе ла ру сі па ха кеі се зо на 2013—2014.
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АСАБЛІВАЯ РО ЛЯ РЭ ГI Ё НАЎ
Учо ра Прэ зi дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка пры няў кi раў нi ка Рэс-
пуб лi кi Ка рэ лiя Ра сiй скай Фе дэ ра цыi Аляк санд ра Ху дзi лай-
не на. Вi зiт ка рэль скай дэ ле га цыi ў на шу кра i ну пра хо дзiць 
10-12 лiс та па да, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс лiў, што Са юз нiц кiя ад но сi ны Бе ла-
ру сi i Ра сii па спя хо ва раз вi ва юц ца дзя ку ю чы цес ным су вя зям па мiж 
рэ гi ё на мi, што ў на шай кра i не заў сё ды з асаб лi вай цеп лы нёй пры-
ма юць дэ ле га цыi з рэ гi ё наў Ра сii. «Я ўво гу ле сён ня не ба чу ад но сiн 
па мiж Бе ла рус сю i Ра сi яй без нар маль ных, вель мi цес ных уза е ма су-
вя зяў Бе ла ру сi з ра сiй скi мi рэ гi ё на мi», — за явiў бе ла рус кi лi дар.

«Без пра мо га ўза е ма дзе ян ня з рэ гi ё на мi ў нас не склаў ся б i па-
спя хо ва не раз вi ваў ся б нi ган даль, нi на шы па лi тыч ныя ад но сi ны, 
ды i гу ма нi тар ныя ад но сi ны, су пра цоў нiц тва ў куль тур най сфе ры, — 
лi чыць кi раў нiк дзяр жа вы».

Закранаючы тэму бе ла рус кай ды яс па ры ў ра сiй скiх рэ гi ё нах i 
Ка рэ лii, у пры ват нас цi, Прэ зi дэнт ад зна чыў, што ўсе кi раў нi кi рэ гi ё-
наў за яў ля юць аб тым, што бе ла ру сы не ства ра юць нi я кiх праб лем 
або на пру жан ня. «Яны заў сё ды ка жуць, што гэ та та кiя ж лю дзi, як 
i рус кiя. Яны доб рыя, спа гад лi выя, пры стой ныя. Мя не заў сё ды ра-
дуе, што на шы бе ла ру сы ства ра юць доб рую ат мас фе ру там, дзе 
жы вуць», — ска заў Аляк сандр Лу ка шэн ка.

Га во ра чы аб эка на мiч ным су пра цоў нiц тве з Ка рэ лi яй, Аляк сандр 
Лу ка шэн ка пра па на ваў ар га нi за ваць пра мыя па стаў кi вя лi кiх аб'-
ёмаў ры бы з Ка рэ лii ў Бе ла русь. Як ад зна чыў Прэ зi дэнт, Бе ла русь 
мае па трэ бу ў ста бiль ным за бес пя чэн нi па трэб нас цяў на сель нiц тва 
ў да ступ най i якас най ры бе i мо рап ра дук тах. Ка рэ лiя ў сваю чар гу 
мае раз вi ты ры ба гас па дар чы комп лекс. «I тут мы ба чым ня дрэн ную 
перс пек ты ву ўза е ма вы гад на га су пра цоў нiц тва», — за явiў бе ла рус кi 
кi раў нiк. Аляк сандр Лу ка шэн ка кан ста та ваў, што па куль, ня гле дзя-
чы на пры кла дзе ныя на ма ган нi, спа жы ван не ў Бе ла ру сi рыб ных 
пра дук таў на ду шу на сель нiц тва кры ху нi жэй шае за рэ ка мен да ва-
ную нор му. «Як бы мы нi спра ба ва лi тут вы ра шыць гэ ту праб ле му, 
у нас кры ху не атрым лi ва ец ца, i мы маг лi б не па срэд на ўсе аб' ёмы 
за куп ляць у вас i па стаў ляць у Бе ла русь. Толь кi без па срэд нi каў. 
У нас ёсць пе ра пра цоў чыя комп лек сы. Мы маг лi б пры цяг нуць i ва шы 
кам па нii для пе ра пра цоў кi тут, у тым лi ку i па дзя лiц ца ўлас нас цю на 
тэ ры то рыi Бе ла ру сi».

У сваю чар гу Аляк сандр Ху дзi лай нен зга дзiў ся, што су пра цоў нiц-
тва ў гэ тай сфе ры вель мi перс пек тыў нае. «Сён ня 70 пра цэн таў фа-
рэ лi, вы га да ва най у Ра сiй скай Фе дэ ра цыi, — гэ та фа рэль з Ка рэ лii, 
якая мае ўнi каль ныя пры род ныя ба гац цi, — ска заў ён. — Сён ня 52 
гас па дар кi га ду юць ледзь цi не 22 тыс. тон фа рэ лi, а праз тры га ды 
мы вый дзем на 30 тыс. тон. Ёсць кан крэт ныя iн вес ты цый ныя пра ек-
ты, i мы ства ры лi поў ны тэх на ла гiч ны лан цу жок».

На двор'еНа двор'е  ��

ПАД МА РО ЗІЦЬ,  
І МОК РЫ СНЕГ
У аў то рак тэ ры то рыя на шай 

кра і ны за ста нец ца ў зо не па-
вы ша на га ат мас фер на га ціс ку, 
та му бу дзе пе ра важ на без іс-
тот ных апад каў, толь кі мес ца мі 
ў Го мель скай воб лас ці прой дзе 
не вя лі кі дождж. Мак сі маль ная 
тэм пе ра ту ра па вет ра — плюс 
3-9 гра ду саў, 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.

З ра ні цы се ра ды ат мас фер ны 
фронт з бо ку За ход няй Еў ро пы 
пры ня се да нас ка рот ка ча со выя 
даж джы. Уна чы і ра ні цай ту ман, 
маг чы мы сла бы га ла лёд. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 3 
да плюс 3 гра ду саў, удзень — 2-8 
цяп ла. Уна чы на чац вер у цэнт-
раль ных і ўсход ніх ра ё нах ка рот-
ка ча со выя даж джы, па паў ноч ным 
ус хо дзе маг чы мы мок ры снег. Ад-
нак ужо ўдзень іс тот ных апад каў 
не прад ба чыц ца. Тэм пе ра ту ра па-
вет ра ўна чы ад мі нус 3 па за ха дзе 
да плюс 4 гра ду саў па паў днё вым 
ус хо дзе, удзень — 2-7 цяп ла.

Ат мас фер ны фронт з бо ку Бал-
тый ска га мо ра пры ня се да нас у 
пят ні цу не вя лі кія апад кі ў вы гля дзе 
мок ра га сне гу і даж джу. У асоб-
ных ра ё нах ту ман. Ра ні цай сла бы 
га ла лёд, на да ро гах мес ца мі га ла-
лё дзі ца.Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна-
чы ад мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў, 
удзень — ад 0 да 6 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

ПАР ЛА МЕНТ ПРА ЦУЕ 
НАД БЮД ЖЭ ТАМ

— За раз мы ўза е ма дзей ні ча ем з Са ве там Мі ніст раў, пра цу ем 
у ка мі сі ях, раз гля да ем пра па но вы, аб мяр коў ва ем бюд жэт па 
на прам ках, — рас ка за ла «Звяз дзе» стар шы ня Па ста ян най 
ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах Люд мі ла ДА БРЫ НІ НА. — Нам 
да ступ ны ўсе не аб ход ныя ма тэ ры я лы.

На 14 ліс та па да за пла на ва на су мес нае па ся джэн не Па ста ян най 
ка мі сіі па бюд жэ це і фі нан сах і Па ста ян най ка мі сіі па эка на міч най 
па лі ты цы, на якім бу дуць раз гле джа ны са мыя важ ныя па ра мет ры 
пра ек таў пра гно зу са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бе ла ру сі на 
2014 год, рэс пуб лі кан ска га бюд жэ ту на чар го вы фі нан са вы год і 
змен пад атко ва га за ка на даў ства Бе ла ру сі. Пра хо дзяць па шы ра ныя 
па ся джэн ні, пры све ча ныя бюд жэ ту, і ў ін шых ка мі сі ях.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.

АД ТАЙ ФУ НУ НА ФІ ЛІ ПІ НАХ ПА ЦЯР ПЕ ЛА 9,5 МЛН ЧА ЛА ВЕК
Коль касць па цяр пе лых ад раз бу раль на га тай фу ну на Фі лі-

пі нах да сяг ну ла 9,5 млн ча ла век, пе ра да юць ін фар ма цый ныя 
агенц твы. Мно гія на се ле ныя пунк ты цяж ка да ступ ныя з-за раз-
бу ра ных да рог, аэ ра пор таў і мас тоў, ад нак па па вет ры па ча лі 
да стаў ляць пра дук ты хар ча ван ня, ме ды ка мен ты і ін шыя жыц-
цё ва важ ныя рэ чы. Тай фун аб ры нуў ся на Фі лі пі ны 8 ліс та па да. 
Хут касць вет ру да ся га ла 315 км/г, з па ры ва мі да 379 км/ч. 

Су пер тай фун су пра ва джа лі хва лі вы шы нёй да шас ці мет раў. Сты хія прак тыч на зні шчы-
ла пры бя рэж ны го рад Так ла бан з на сель ніц твам у 220 тыс. ча ла век. Лан цуг раз бу рэн няў 
пра цяг нуў ся па цэнт раль най част цы Фі лі пін пры клад на на 600 км з ус хо ду на за хад.

У ЛІТ ВЕ ПА ЧА ЛА СЯ ПЕ РАД ВЫ БАР НАЯ ПРЭ ЗІ ДЭНЦ КАЯ 
КАМ ПА НІЯ

Пар ла мент Літ вы ў па чат ку каст рыч ні ка пры няў па ста но ву, у якой пры зна ча на да та 
прэ зі дэнц кіх вы ба раў: яны ад бу дуц ца 11 мая 2014 го да. Па ста но ва ўсту пі ла ў сі лу ўчо ра, 
і з гэ та га ча су па чы на ец ца рэ гіст ра цыя прэ тэн дэн таў на па са ду прэ зі дэн та. Па куль пра 
жа дан не ба ла та вац ца на па са ду прэ зі дэн та за явіў толь кі стар шы ня пар ла менц ка га Ка мі-
тэ та па на цы я наль най бяс пе цы і аба ро не Ар ту рас Паў лаў скас. Прэм' ер-мі ністр Аль гір дас 
Бут кя ві чус за явіў, што не бу дзе зма гац ца за прэ зі дэнц кую па са ду. Па куль маў чыць на конт 
сва іх ам бі цый ця пе раш ні прэ зі дэнт Літ вы Да ля Гры баў скай тэ, ад нак мно гія ана лі ты кі праг-
на зу юць, што яна зноў вы ста віць сваю кан ды да ту ру.

ІН ДЫЙ СКІ КАС МІЧ НЫ ЗОНД НЕ ВЫЙ ШАЎ 
НА ЗА ДА ДЗЕ НУЮ АР БІ ТУ

Пер шы ін дый скі зонд для вы ву чэн ня Мар са не змог 
вый сці на за да дзе ную ар бі ту. Пры чы най не па лад кі стаў 
збой ру ля во га ру ха ві ка пры спро бе па ве лі чэн ня вы шы ні 
ка ля зям ной ар бі ты. За мест за пла на ва ных 100 тыс. км 
зонд пад ня ўся толь кі да 78,3 тыс. км. Ад нак у Ар га ні за цыі 
кас міч ных да сле да ван няў Ін дыі за пэў ні ва юць, што пры-
чын для хва ля ван ня ня ма. Ужо сён ня бу дуць зроб ле ны 
спро бы пад няць зонд на за да дзе ную ар бі ту.

АРЭ ХІ ПРА ДУ ХІ ЛЯ ЮЦЬ 
АДЗІН З СА МЫХ 
НЕ БЯС ПЕЧ НЫХ 

ТЫ ПАЎ РА КУ
Жан чы ны, якія 

па ста ян на пе ра -
кус ваць бра зіль-
скі мі арэ ха мі, 
кеш'ю, мін да лем, 
фіс таш ка мі, грэц-
кі мі арэ ха мі, пе ка-
нам, ра дзей атрым лі ва юць ды яг наз «рак 
пад страў ні ка вай за ло зы». Па сло вах на-
ву коў цаў, ка лі з'я даць жме ню арэ хаў два 
ра зы на ты дзень, мож на знач на зні зіць 
ры зы ку гэ та га ан ка ла гіч на га за хвор ван-
ня, пе рад ае The Telegraph. Рак пад страў-
ні ка вай залозы — ад но з са мых страш ных 
за хвор ван няў. Ся род асноў ных яго пры чын 
на зы ва ец ца ку рэн не і атлус цен не. Так са-
ма хва ро ба звя за на з дыя бе там. Арэ хі, як 
вя до ма, ба га тыя на ві та мі ны, мі не раль-
ныя рэ чы вы і фі та злу чэн ні. Да сле да ван не 
больш як 75 тыс. жан чын, пра ве дзе нае 
Гар вард скай ме ды цын скай шко лай і Жа-
но чым шпі та лем Бры га ма, на гляд на свед-
чыць аб ка рыс ці арэ хаў.

Трэ ба ска заць, ра ней экс пер ты да ка за лі, 
што мін даль, грэц кі арэх, кеш'ю зні жа юць 
ры зы ку сар дэч на га пры сту пу больш чым 
на 10%. Да стат ко ва ўся го дзвюх пор цый 
арэ хаў на ты дзень (дзесь ці па 8 гра маў). 
А вось ця жар ныя, якія спа жы ва юць арэ хі, 
ра дзей на ра джа юць дзя цей-алер гі каў.

«БУ ДЗЕМ НЕС ЦI 
СВАЮ ВАХ ТУ ПА МЯ ЦI»

Вы дан нi Бе ла ру сi бу дуць шы ро ка прад стаў ляць унё сак на ро-
даў СНД у вы зва лен не кра i ны ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп-
нi каў. Пра гэ та жур на лiс там за явi ла пер шы на мес нiк мi нiст ра 
iн фар ма цыi Бе ла ру сi Лi лiя АНА НIЧ пе рад па ся джэн нем Мiж-
дзяр жаў нага савета па су пра цоў нiц тве ў га лi не пе ры я дыч на га 
дру ку, кнi га вы дан ня, кнi га рас паў сюдж ван ня i па лi гра фii ў 
Вы ка наў чым ка мi тэ це СНД, пе рад ае ка рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

У 2014 го дзе бу дзе ад зна чац ца 70-год дзе вы зва лен ня Бе ла ру сi 
ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў. «Мы бу дзем пра ца ваць, каб як 
ма га шы рэй прад стаў ляць на ста рон ках бе ла рус кiх вы дан няў вя лi кi 
ўнё сак на ро даў СНД у гiс то рыю вы зва лен ня Бе ла ру сi. Бу дзем нес цi 
свай го кштал ту вах ту па мя цi», — ска за ла Лi лiя Ана нiч.

Прад стаў нiк Мi нiн фар ма на га да ла, што ў 2013-м, у год стар шын-
ства Бе ла ру сi ў СНД, у сфе ры кнi га вы дан ня рас па ча ты шэ раг зна-
ка вых пра ек таў. Ся род iх «Су гуч ча сэр цаў», згод на з якiм пла ну ец ца 
вы даць се рыю кнiг, якiя прад стаў ля юць лi та ра ту ру кра iн СНД. «Мы 
спа дзя ём ся, што ў 2014 го дзе гэ ты пра ект атры мае раз вiц цё. Ужо 
га то вы, ён бу дзе пе ра да дзе ны ў кра i ны СНД, каб быць да ступ ным 
шы ро ка му ко лу бiб лi я тэк Са друж нас цi», — ад зна чы ла пер шы на мес-
нiк мi нiст ра iн фар ма цыi.

Цяжкасці 
старасці: 
хвароба 

Альцгеймера 

Самы 
душэўны раён 

сталіцы?  
Савецкі!

Чым 
прываблівае 

«Камароўка»?
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