
На пя рэ дад ні 8 Са ка ві ка 
«Звяз да» шу ка ла ад каз 
на жа но чыя пы тан ні 
ў гіс та рыч на пра віль ным 
кі рун ку — ся род жа но чай 
част кі бе ла рус ка га 
пар ла мен та. Але раз мо ва 
з дэ пу та там Але най Ша маль, 
на мес ні кам стар шы ні 
Па ста ян най ка мі сіі Па ла ты 
прад стаў ні коў па ахо ве 
зда роўя, фі зіч най куль ту ры, 
ся мей най і мо ла дзе вай 
па лі ты цы, як і са мо свя та 
з ця гам ча су, атры ма ла ся 
до сыць да лё кім ад па лі ты кі. 
Ха ця…

— Але на Ула дзі мі ра ўна, у 
вас пе рад свя точ ны на строй?

— У мя не пра цоў ны на строй. 
Але я ча каю свя та. Ду маю, ня ма 
ні вод най жан чы ны, якая не ча кае 
свя та 8 Са ка ві ка, не за леж на ад 
уз рос ту і за ня ткаў.

— У за ко на пра ек це, які за-
раз ля жыць на ва шым пра цоў-

ным ста ле, ёсць што-не будзь 
асаб лі вае для жан чын?

— Ця пер на ма ім ста ле пра-
ект змя нен няў і да паў нен няў у 
За кон «Аб ле ка вых срод ках», 

які пла ну ец ца раз гле дзець у 
пер шым чы тан ні ў вяс но вую се-
сію. Ён ад ноль ка ва важ ны як для 
жан чын, так і для муж чын. Бо 
лю быя ле кі — гэ та ўздзе ян не 

на ар га нізм, і зме ны, якія пла-
ну юц ца ў за ка на даў стве, ма юць 
на ўва зе ўзмац нен не аба ро ны 
на шых гра ма дзян у пры мя нен ні 
ле ка вых срод каў.

У за ко на пра ек це пра па ну-
ец ца блі жэй па ды сці да між-
на род ных стан дар таў якас ці ў 
да чы нен ні да ле каў. Пла ну ец ца 
ўзмац ніць ад каз насць пры пра-
вя дзен ні клі ніч ных вы пра ба ван-
няў но вых прэ па ра таў. Дру гое 
но ва ўвя дзен не да ты чыц ца аб ме-
жа ван ня гра ніч на да пу шчаль ных 
цэн на ле ка выя срод кі. У вы ні ку 
раз беж ка цэн на ле кі ў роз ных 
ап тэ ках па він на стаць мі ні маль-
най. Ду маю, гэ та до сыць пра-
віль ная па зі цыя, бо на хва ро бах 
нель га за раб ляць.

За ко на пра ект так са ма пра па-
нуе вы зва ліць ад не аб ход нас ці 
паў тор на га пра хо джан ня пра цэ-
су лі цэн за ван ня доб ра сум лен-
ных прад стаў ні коў на 
на шым фар ма ка ла гіч-
ным рын ку.

Мас тац кая вы стаў ка «Квет ка-
вы рай VІ» ад кры ла ся 5 са ка ві ка 
ў га ле рэі «Ла бі рынт» На цы я наль-
най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. Удзель-
ні ка мі пра ек та ста лі жы ва піс цы, 
гра фі кі і фо та мас та кі, уся го прад-
стаў ле на амаль 60 ра бот. Вы стаў-
ка пра цуе да 23 са ка ві ка.

Ар га ні за цы ям аг ра пра мыс ло-
ва га комп лек су Бе ла ру сі ў 2014 
го дзе бу дзе па стаў ле на тэх ні кі 
і аб ста ля ван ня больш чым на 
Br2,5 трлн. Вёс цы пла ну ец ца па-
ста віць сот ні ма шын і агрэ га таў 
для апра цоў кі і ўбор кі збож жа вых 
куль тур, буль бы, тра вя ных кар-
моў, лё ну, аб ста ля ван не для яго 
пе ра пра цоў кі, а так са ма тэх ні ку 
для пра вя дзен ня ме лі я ра цый ных 
ра бот і інш. Уся тэх ні ка бу дзе рэа-
лі зоў вац ца на ўмо вах фі нан са вай 
арэн ды (лі зін гу).

У Гро дзен скай воб лас ці ад-
зна ча ец ца дэ фі цыт ня вест ва 
ўзрос це да 30 га доў. У гэ тай 
уз рос та вай ка тэ го рыі на 1 тыс. 
жан чын па да дзе ных на 2013 
год пры хо дзі ла ся 1065 муж чын. 
Коль касць муж чын і жан чын ва 
ўзрос це 30-49 га доў прак тыч на 
роў ная адзін ад на му. А вось ва 
ўзрос та вай ка тэ го рыі ста рэй шых 
за 50 га доў, муж чын у паў та ра 
ра за менш, чым жан чын.

Да 1 кра са ві ка ста нуць вя до-
мы ўсе акрэ ды та ва ныя на чэм пі я-
нат све ту па ха кеі ў Мін ску срод кі 
ма са вай ін фар ма цыі.
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РОСТ ЧА ЛА ВЕ КА 
ЗВЯ ЗА НЫ

З ЯГО ІН ТЭ ЛЕ КТАМ
Уні вер сі тэт Эдын бур га вы сту піў з 

не ча ка най за явай: лю дзі з ма лень-
кім рос там час цей ма юць зні жа ныя 
па каз чы кі ІQ. На ву коў цы вы яві лі ге-
ны, якія ўплы ва юць і на рост, і на 
ін тэ ле кту аль нае раз віц цё. Вы сно вы 
бы лі зроб ле ны пас ля да сле да ван-
ня ты сяч лю дзей. Ака за ла ся, у 70% 
вы пад каў су вязь рос ту і ІQ мож на 
бы ло рас тлу ма чыць ме на ві та ге на мі. 
У ас тат ніх 30% вы пад каў уся спра-
ва ў знеш ніх фак та рах. Ве дан не ге-
не тыч ных пад стаў па доб най су вя зі 
да па мо жа прад ка заць маг чы мае 
раз віц цё праб лем са зда роў ем у ча-
ла ве ка. Да рэ чы, ра ней спе цы я ліс-
ты вы яві лі су вязь рос ту ча ла ве ка і 
ры зы кі раз віц ця хва роб сэр ца. Вя-
до ма: кан цэнт ра цыя каль цыю ў ка-
ра нар ных ар тэ ры ях мо жа свед чыць 
пра тое, на коль кі за бі ты са су ды, якія 
пад сіл коў ва юць сэр ца кры вёю. Гэ-
ты мар кёр прад каз вае ве ра год насць 
бу ду чых сар дэч ных пры сту паў. Ка-
лі ад зна ча ец ца каль цы фі ка цыя, то 
шан цы атры маць ішэ міч ную хва ро бу 
сэр ца па вы ша юц ца амаль у дзе сяць 
ра зоў. І вы со кія лю дзі звы чай на ма-
юць менш ад кла даў каль цыю. Гэ та 
зна чыць, у іх зні жа на ры зы ка ішэ міч-
най хва ро бы сэр ца.
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ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ
ВЯР ХОЎ НЫ СА ВЕТ КРЫ МА ПРЫ НЯЎ РА ШЭН НЕ 
АБ УВА ХО ДЖАН НІ АЎ ТА НО МІІ Ў СКЛАД РА СІІ

Вяр хоў ны са вет Кры ма ўчо ра пры няў ра шэн не аб ува хо джан ні аў та но міі ў склад Ра сіі, пе ра да-
юць ін фар ма генц твы. Пар ла мент Кры ма па ста на віў увай сці ў склад Ра сій скай Фе дэ ра цыі ў якас ці 
суб' ек та РФ. Так са ма пры ня та ра шэн не пра вес ці 16 са ка ві ка агуль на на цы я наль ны рэ фе рэн дум, 
на які вы но сіц ца пы тан не аб ува хо джан ні рэ гі ё на ў склад Ра сіі. У бю ле тэнь бу дуць уклю ча ны два 
пы тан ні: «Вы за ўва хо джан не АРК у якас ці суб' ек та ў склад РФ?» і «Вы за ад наў лен не Кан сты ту цыі 
Кры ма 1992 і за ха ван не Кры ма як скла да най част кі Укра і ны?». Па ве дам ля ец ца, што ў рэ фе рэн-
ду ме бу дуць удзель ні чаць так са ма жы ха ры Се ва сто па ля, які, згод на з ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры-
яль ным па дзе лам Укра і ны, не ўва хо дзіць у склад Аў та ном най Рэс пуб лі кі Крым. Дзяр жаў ная Ду ма 
Ра сіі за яві ла, што га то ва раз гле дзець за ко на пра ект аб маг чы мас ці да лу чэн ня Кры ма да Ра сіі. 
Па ве дам ля ец ца так са ма, што прэ зі дэнт РФ Ула дзі мір Пу цін у той жа дзень пра вёў апе ра тыў ную 
на ра ду з чле на мі Са ве та бяс пе кі, дзе аб мяр коў ва ла ся ра шэн не пар ла мен та Кры ма. Пра вы ні кі 
на ра ды на мо мант пад пі сан ня ну ма ра вя до ма не бы ло. За тое сваё стаў лен не да іні цы я ты вы крым-
скіх пар ла мен та ры яў па спе лі вы ка заць прад стаў ні кі Еў ра пей ска га са ю за і ЗША. Так, па сол ЕС 
ва Укра і не Ян Там бін скі за явіў, што па кан сты ту цыі Укра і ны лёс Кры ма мо жа вы зна чац ца толь кі 
на ўсе ўкра ін скім рэ фе рэн ду ме. У Ва шынг то не так са ма за ся ро дзі лі ўва гу на тым, што ра шэн не 
па Кры ме мо жа быць пры ня та толь кі цэнт раль ным укра ін скім ура дам.

У той жа час Злу ча ныя Шта ты ўвя лі ві за выя санк цыі ў да чы нен ні да чы ноў ні каў з Ра сіі і Кры-
ма, а так са ма звы чай ных гра ма дзян і ар га ні за цый, дзе ян ні якіх, на дум ку Ва шынг то на, дэ ста-
бі лі зу юць сі ту а цыю ва Укра і не. Кан крэт ныя проз ві шчы чы ноў ні каў, якія фі гу ру юць у спі се, не 
ўдак лад ня юц ца.

У РЫ ЗЕ ДА ЗВО ЛЯЦЬ ШЭС ЦЕ БЫ ЛЫХ ЭСЭ САЎ ЦАЎ
Рыж ская ду ма да зво ліць шэс це бы лых ла тыш скіх ле гі я не раў 16 са ка ві ка (гэ ты дзень мяс цо-

выя на цы я на ліс ты не афі цый на ад зна ча юць як дзень па мя ці ла тыш ска га ле гі ё на «Ва фен СС»), 
а так са ма ак цыю ан ты фа шыс таў. Пра гэ та па ве дам ля юць ін-
фар ма генц твы са спа сыл кай на мэ ра Ры гі Ні ла Уша ко ва. Су-
мес на з па лі цы яй ула ды го ра да вы ра шы лі ўзяць пад кант роль 
ме ра пры ем ствы як на цы я на ліс тыч ных, так і ан ты фа шысц кіх 
ар га ні за цый. У пры ват нас ці, для іх удзель ні каў увя дуць аб ме-
жа ван ні на вы ка ры стан не гу ка ўзмац няль ні каў. Акра мя та го, 
бу дзе па вя лі ча на ад лег ласць «па між ідэа ла гіч ны мі пра ціў ні ка мі», 
ад зна чыў Уша коў.

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст      +5°
Віцебск      +6°
Гомель      +7°
Гродна      +6°
Магілёў      +4°
Мінск      +5°  

Ге ор гій ГРЫЦ,
на мес нік стар шы ні 
Бе ла рус кай
на ву ко ва-пра мыс ло вай 
аса цы я цыі:

«Па зі цыя Бе ла ру сі па па бу до ве 
Еў ра зій ска га эка на міч на га са ю за 
без вы клю чэн няў аб грун та ва ная. 
Ка лі бу да ваць кла січ нае ін тэ гра-
цый нае аб' яд нан не, то ўжо на 
ўзроў ні Мыт на га са ю за вы клю-
чэн ні па він ны быць уні фі ка ва ныя. 
Гэ та ж ты чыц ца і АЭП. Мы ўжо 
пе ра хо дзім у трэ цюю фор му ін тэ-
гра цыі, дзе ідзе ма не тар ная па лі-
ты ка і ка ар ды на цыя мак ра эка на-
міч най па лі ты кі, і да гэ та га ча су 
га во рым аб вы клю чэн нях. Та му 
тут цяж ка не па га дзіц ца з Прэ-
зі дэн там Бе ла ру сі, што на рэш це 
трэ ба вяр тац ца да кла сі кі».

Будзь це шчас лі вы мі!Будзь це шчас лі вы мі!  ��

Во дар жыц ця з Але най Ша маль 
Пе рад свя точ ная раз мо ва пра ген дар ную роў насць, Лю боў і ка ву ў лож ку 

Та ма ру 
Ула дзі мі ра ўну 
час та па мыл ко ва 
на зы ва юць бы лой 
на стаў ні цай. Ву чыць 
«Жи-Ши» пі саць 
з лі та рай «ы» або 
пра віль на ўжы ваць 
«у» не скла до вае 
ў ма са вай свя до мас ці 
мо жа толь кі 
на стаў нік бе ла рус кай 
мо вы. У яе са праў ды 
ёсць паш тоў кі, 
пры све ча ныя 
бе ла рус ка му 
пра ва пі су. Ёсць 
і шмат ін шых, 
і най больш — 
пра ка хан не.

ЧА РОЎ НАЕ Ў ЗВЫ ЧАЙ НЫМ
АГ РА НОМ З ДУ ШОЙ РА МАН ТЫ КА
РО БІЦЬ БЕ ЛА РУС КІЯ ПАШ ТОЎ КІ 

А Та ма ра Ба хун зу сім не на-
стаў ні ца. Яна скон чы ла Го рац-
кую сель гас ака дэ мію і атры-
ма ла спе цы яль насць «Се лек-
цы я нер-ге не тык». Ге не ты кай 
сту дэнт ка за ха пі ла ся з пер шых 
кур саў і ву чы ла ся над звы чай 
па спя хо ва. Па раз мер ка ван ні 

іш ла пер шай на сва ім кур се, 
на зна чэн не атры ма ла на Ма гі-
лёў скую до след ную стан цыю. 
На но вай ра бо це ма ла ды спе-
цы я ліст аку ну ла ся з га ла вой у 
на ву ку. Ужо і кан ды дац кі мі ні-
мум быў зда дзе ны, за ста ва ла ся 
не так мно га да аба ро ны ды сер-

та цыі. Але жа но чая до ля та кая: 
му жа рап там на кі ра ва лі стар-
шы нёй кал га са ў го мель скую 
глы бін ку. Вя до ма, яна па еха ла 
за ім. Да вя ло ся раз ві тац ца з 
на ву кай. Ду ма ла, на не ка то ры 
час. Ака за ла ся — на-
заў сё ды. 6

ВЫ РОБІЦЕ ЖЫЦЦЁ
ПРЫГАЖЭЙШЫМ І ДАБРЭЙШЫМ

Да ра гія су ай чын ні цы!
Пры мі це мае шчы рыя він ша ван ні з цу доў ным вес на вым свя там — Днём жан чын.
Мы ад да ём да ні ну глы бо кай па ва гі і за хап лен ня ма ці, жон кам, доч кам, сёст рам, ка ле гам. Удзяч ныя ім 

за ра зу мен не і пад трым ку, спа кой і ўтуль насць у до ме, усмеш кі на шых дзя цей і цяп ло лю бя чых сэр цаў. 
Ва ша жыц цё вая муд расць, ду шэў насць і спа гад лі васць ро бяць жыц цё пры га жэй шым і даб рэй шым.

Спа кон ве ку з'яў ля ю чы ся за ха валь ні ца мі да маш ня га ача га, ся мей-
на га шчас ця і даб ра бы ту, сён ня вы рэа лі зу е це свае леп шыя якас ці і ў 
пра фе сій най сфе ры, ак тыў на ўдзель ні ча е це ў па лі тыч ным, эка на міч-
ным, са цы яль ным і куль тур ным жыц ці кра і ны. Дзяр жа ва ўдзяч на вам 
за ства раль ную пра цу ў імя род най Ай чы ны.

Ня хай гэ ты свет лы свя точ ны дзень па до рыць вам вы дат ны на строй, 
на тхнен не і ра дасць су стрэч з бліз кі мі.

Зда роўя вам, мі ру, зго ды і лю бо ві.
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА.

Бе ла русь ча кае ў са ка ві ку 
рэ корд ных аб' ёмаў 

вы твор час ці і рэа лі за цыі 
ка лій ных угна ен няў 

Бе ла русь не пой дзе на ства рэн не ў Маск ве су мес ных кам-
па ній па про да жы ка лій ных угна ен няў. Аб гэ тым за явіў 6 са-
ка ві ка Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка на на ра дзе 
па пы тан ні эфек тыў на га функ цы я на ван ня ка лій най га лі ны, 
па ве да мі лі БЕЛ ТА ў прэс-служ бе кі раў ні ка дзяр жа вы.

«Апош нім ча сам у срод ках ма са вай ін фар ма цыі з'я ві ла ся ін-
фар ма цыя аб тым, што бе ла ру сы з ра сі я на мі ледзь ці не ад на ві лі 
су мес нае прад пры ем ства па про да жах і ледзь ці не ства ра юць но-
вую кам па нію з рэ гіст ра цы яй у Маск ве. Ха чу ад на знач на ска заць, 
што гэ та поў ная хлус ня! Аб гэ тым я чую пер шы раз са срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі і ха чу да даць толь кі ад но, што ні я кіх су мес-
ных кам па ній у Маск ве мы ства раць не бу дзем», — пад крэс ліў 
Аляк сандр Лу ка шэн ка.

У той жа час Прэ зі дэнт ад зна чыў, што бе ла рус кі бок ад кры ты 
для пе ра га во раў, перш за ўсё з ра сій скі мі ка ле га мі. «Мы га то вы 
аж да ад наў лен ня на ша га су пра цоў ніц тва, як гэ та бы ло ў леп шыя 
га ды, але та кая кам па нія бу дзе ство ра на, ка лі бу дзе, то толь кі ў 
Мін ску, — ска заў ён. — Ні я кіх за меж ных кам па ній мы ства раць не 
бу дзем. Мы на ву ча ны гор кім во пы там ра бо ты».

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што мэ тай гэ тай на ра ды з'яў-
ля ец ца дэ та лё вы ана ліз ста ну спраў у ка лій най га лі не і вы пра цоў ка 
кан крэт ных мер па па вы шэн ні эфек тыў нас ці яе ра бо ты. «Нель га 
за бы ваць, што ад ной з важ ней шых кры ніц па ступ лен ня ва лю ты і 
фар мі ра ван ня дзярж бюд жэ ту з'яў ля ец ца на ша ка лій ная пра мыс-
ло васць», — ска заў ён.

У той жа час Прэ зі дэнт да даў, што ха цеў бы шы рэй па гля дзець 
на праб ле мы бе ла рус кай ка лій най сфе ры ў тым пла не, што бу ду-
ец ца но вае прад пры ем ства ў Бе ла ру сі і пла ну ец ца раз ві ваць яшчэ 
ад но ра до ві шча (Пры пяц кае).

«Нам уда ло ся, на пэў на, змя ніць сі ту а цыю і ад на віць про да жы, 
праў да, па па ступ лен ні ва лю ты ў кра і ну мы не да цяг ва ем, але па 
вы твор час ці і рэа лі за цыі, тым больш у са ка ві ку, фак ты свед чаць, 
што нам уда ло ся не ча ка на па спя хо ва вы ра шыць гэ та пы тан не», — 
ска заў кі раў нік дзяр жа вы.

Аляк сандр Лу ка шэн ка ад зна чыў, што мі ну лы год быў вель мі 
скла да ным «з-за не пры стой най па зі цыі ўла даль ні каў і кі раў ніц тва 
«Урал ка лія», што пры вя ло да вя лі кіх страт не толь кі бе ла рус кай 
кам па ніі, са мо га «Урал ка лія», але і аб ва ліў ся ры нак ка лій ных угна-
ен няў ва ўсім све це. «Да та ко га па ва ро ту мы бы лі не зу сім га то вы. 
Та му нам спат рэ біў ся час, пра ве дзе на цяж кая ра бо та па вы ха ду 
са ста но ві шча, якое скла ла ся», — ска заў Прэ зі дэнт.

Ён кан ста та ваў, што ў чац вёр тым квар та ле 2013 го да аб' ём экс-
пар ту ка лій ных угна ен няў у фі зіч най ва зе вы рас на 13 пра цэн таў у 
па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 2012 го да. Па вод ле яго слоў, 
яшчэ боль шы пры рост да сяг ну ты ў сту дзе ні-лю тым гэ та га го да — 
на 25 пра цэн таў у па раў на нні з ана ла гіч ным пе ры я дам 2013 го да. 
«Са ка вік ба чыц ца рэ корд ным у вы твор час ці і рэа лі за цыі ка лій ных 
угна ен няў», — ад зна чыў кі раў нік дзяр жа вы.

У той жа час Прэ зі дэнт вы ка заў за не па ко е насць тым фак там, 
што на фо не па ве лі чэн ня фі зіч ных аб' ёмаў экс пар ту пры ток ва лю-
ты ў кра і ну не ад ноў ле ны. Звяр та ю чы ся да пры сут ных на на ра дзе, 
Аляк сандр Лу ка шэн ка за па тра ба ваў да ла жыць, што пры ма ец ца 
для на рошч ван ня ва лют най вы руч кі, ці вы пра ца ва на ап ты маль-
ная стра тэ гія про да жаў з улі кам су час ных тэн дэн цый су свет на га 
ка лій на га рын ку, якая цэ на вая па лі ты ка бе ла рус ка га бо ку і што 
ро біц ца для за ма ца ван ня на клю ча вых рын ках, у пры ват нас ці ў 
Бра зі ліі, Ін дыі, Кі таі.

Аляк сандр Лу ка шэн ка па ці ка віў ся так са ма ме ра мі па па вы шэн ні 
эфек тыў нас ці ра бо ты та ва ра пра вод най сет кі. «Ка мі тэт дзярж кант-
ро лю ад зна чае па ве лі чэн не коль кас ці па срэд ні каў — гэ та не да пу-
шчаль на! Ка лі на ней кім скла да ным эта пе гэ та бы ло нар маль на, 
то сён ня ад гэ та га трэ ба ады хо дзіць. Трэ ба вы хо дзіць на пра мыя 
кан так ты, ні я кіх не апраў да ных па срэд ні каў быць не па він на. А ка лі 
па срэд ні кі і бу дуць, то гэ та па ві нен быць са мы мі ні мум», — ад зна-
чыў кі раў нік дзяр жа вы. Ён лі чыць, што трэ ба больш энер гіч на 
вы ка рыс тоў ваць пра мыя ганд лё выя су вя зі вы твор цаў і спа жыў цоў 
угна ен няў, зна хо дзіць больш вы гад ныя шля хі вы ра шэн ня іс ну ю-
чых праб лем.

Прэ зі дэнт так са ма па ці ка віў ся, як вы ра ша юц ца пы тан ні кад-
ра ва га за бес пя чэн ня ка лій най га лі ны. «Ха чу звяр нуць ува гу тых, 
хто мя не ін фар муе і дак лад вае аб тым, што, маў ляў, у нас лю дзі 
не ра зум ныя і ў нас ня ма спе цы я ліс таў па про да жах ка лій ных угна-
ен няў. Спы ні це гэ ту пі са ні ну і ныц цё! У нас да стат ко ва лю дзей, якія 
ўме юць не толь кі пра даць та вар, але і якас на яго вы ра біць, а гэ та 
знач на скла да ней. І ка лі на шы шах цё ры і спе цы я ліс ты ў Са лі гор ску 
вы ра бі лі доб ры та вар, а хтось ці не ўмее да га ва рыц ца і пра даць 
та вар — грош та му ца на. Я прос та чы таю та кія опу сы і ад кла даю 
ўбок і ім не ве ру», — ска заў Прэ зі дэнт.

«Гэ та ней кая інерт насць: вось у нас ня ма спе цы я ліс таў. Ёсць у 
нас спе цы я ліс ты ў да стат ко вай коль кас ці! Яны зна хо дзяц ца ў па-
соль ствах Бе ла ру сі за мя жой», — да даў кі раў нік дзяр жа вы. Аляк-
сандр Лу ка шэн ка на га даў, што мі ніст ру за меж ных спраў Ула дзі мі ру 
Ма кею і яго на мес ні ку Ва лян ці ну Ры ба ко ву бы ло пер са наль на да ру-
ча на за няц ца пы тан нем рэа лі за цыі ка лій ных угна ен няў. Прэ зі дэнт 
за па тра ба ваў да ла жыць, як вы ка на на яго да ру чэн не.

Кі раў нік дзяр жа вы пад крэс ліў, што ча кае ад удзель ні каў на-
ра ды аб' ек тыў на га ана лі зу ра бо ты ка лій най га лі ны, кан крэт ных 
пра па ноў па па вы шэн ні яе эфек тыў нас ці і пе ра адо лен ні не га тыў-
ных тэн дэн цый. 2

На двор'еНа двор'е  ��

НА СВЯ ТА — ДА 10 ЦЯП ЛА
А ў не ка то рых рэ гі ё нах мож на па чы наць сяў бу

На га лоў нае свя та жан чын да нас за ві тае ат мас фер ны фронт 
з бо ку Поль шчы, 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. 
Мес ца мі па поў на чы кра і ны прой дзе не вя лі кі снег. Уна чы і ра ні цай 
у асоб ных ра ё нах маг чы мыя ту ман і сла бы га ла лёд, на да ро гах 
га ла лё дзі ца. Уна чы на су бо ту ад мі нус 3 да плюс 3 гра ду саў, 
удзень — 4—10 цяп ла.

А вось у ня дзе лю ат мас фер ны ціск ста не рас ці, та му іс тот ных 
апад каў не прад ба чыц ца. Уна чы і ра ні цай ту ман і га ла лёд. Тэм пе-
ра ту ра па вет ра ўна чы ад мі нус 5 да плюс 2 гра ду саў, удзень — ад 
5 да 10 цяп ла.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай чын ных сі ноп ты каў, на па-
чат ку на ступ на га тыд ня апад каў не бу дзе. У па ня дзе лак уна чы 
ча ка ец ца ад мі нус 5 да плюс 1 гра ду са, удзень — 5-10 цяп ла, а 
мес ца мі аж но да плюс 12 гра ду саў.

На поўд ні ўжо мож на вы ба рач на, на пра сох лых участ ках з лёг-
кі мі гле ба мі, па чы наць сяў бу ран ніх хо ла даў стой лі вых куль тур — 
зер не ба бо вых, аў са, яч ме ню — і пра во дзіць пад корм ку най больш 
аслаб ле ных азі мых куль тур, па ве да мі ла жур на ліс ту вы дан ня га-
лоў ны сі ноп тык Рэс пуб лі кан ска га гід ра ме тэа цэнт ра Люд мі ла 
ПА РА ШЧУК. Па вод ле ін фар ма цыі апош ніх аг ра ме тэа ра ла гіч ных 
на зі ран няў, на боль шай част цы тэ ры то рыі Бе ла ру сі гле ба ад та ла 
на поў ную глы бі ню. У паў ноч на-ўсход няй част цы кра і ны за хоў-
ва ец ца мерз лы пласт, у асноў ным ад 10 да 35 сан ты мет раў, 
мес ца мі ў Ві цеб скай воб лас ці — да 40-58 сан ты мет раў. У мно гіх 
паў днё вых ра ё нах верх ні 10-сан ты мет ро вы пласт гле бы пра сох 
да ўме ра на віль гот на га ста ну. Ад нак з-за ад моў ных нач ных тэм-
пе ра тур на зі ра ец ца не вя лі кае яго пад мяр зан не, што стрым лі вае 
па ча так па ля вых ра бот.

Сяр гей КУР КАЧ.
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Прэ зі дэн ту 
да вя ра юць 

79% на сель ніц тва
Згод на з вы ні ка мі апош ня-
га са цы я ла гіч на га апы тан ня, 
пра ве дзе на га Ін фар ма цый-
на-ана лі тыч ным цэнт рам 
(ІАЦ) пры Ад мі ніст ра цыі 
Прэ зі дэн та Бе ла ру сі, кі раў-
ні ку бе ла рус кай дзяр жа вы 
да вя ра юць 79 пра цэн таў на-
сель ніц тва, па ве дам ляе ка-
рэс пан дэнт БЕЛ ТА.

Ура ду і пар ла мен ту кра і ны да-
вя ра юць у ся рэд нім 40 пра цэн таў 
жы ха роў Бе ла ру сі. Апа зі цый ным 
пар ты ям да вер вы ка за лі толь кі 
3 пра цэн ты рэ спан дэн таў.

У ад па вед нас ці з вы ні ка мі 
са цы я ла гіч на га апы тан ня, боль-
шасць жы ха роў кра і ны (74 пра-
цэн ты) за да во ле ны жыц цём. 
Упэў не ны ў заўт раш нім дні 71,5 
пра цэн та ўдзель ні каў апы тан ня, 
не ўпэў не ны — 18 пра цэн таў.

На мо мант апы тан ня аб па ляп-
шэн ні свай го ма тэ ры яль на га ста-
но ві шча за апош нія тры ме ся цы 
вы ка заў ся 31 пра цэнт жы ха роў 
Бе ла ру сі. На па гар шэн не ўка за-
лі 21,5 пра цэн та рэ спан дэн таў. 
Боль шасць апы та ных ад зна чы лі 
ста біль насць свай го жыц цё ва га 
ўзроў ню. Ся род праб лем, што 
хва лю юць на шых су ай чын ні каў, 
най боль шую за не па ко е насць вы-
клі кае рост цэн на та ва ры і па-
слу гі і рас паў сюдж ван не п'ян ства 
і нар ка ма ніі.

Гра мад ска-па лі тыч ную сі ту-
а цыю ў Бе ла ру сі як ста біль ную 
ацэнь вае аб са лют ная боль шасць 
жы ха роў кра і ны — 81 пра цэнт. 
У ак цы ях пра тэс ту да пус ка юць 
свой удзел толь кі 2 пра цэн ты рэ-
спан дэн таў.

�

З ка го па чы на ец ца вяс на? 
Без умоў на, з жан чы ны — 
ска жа, ба дай, кож ны, не 
за дум ва ю чы ся. Не толь кі 
та му, што на па ча так вяс ны 
пры па дае са мае жа но чае 
свя та. Вяс ну нель га ўя віць 
без дзя во ча га шча бя тан ня, 
без пя шчот на га ззян ня ў 
ва чах ма туль, без муд рых 
усё да ра валь ных усме шак 
на шых ба буль. Яны са мі — 
вяс на, яны — шчод рае 
со ней ка све ту, без яко га ўсё 
на во кал ста но віц ца па ны лым 
і бляк лым.
Яны роз ныя — і знеш не, і 
па ўзрос це, і па ха рак та ры. 
Але кож ная до рыць сва ім 
бліз кім лю дзям цяп ло і 
кло пат, кож ная ма рыць, каб 
яе ра зу ме лі і ахоў ва лі ад 
жорст кас ці і крыў даў, кож ная 
хо ча лю бо ві і пя шчо ты. У 
на шым пе рад свя точ ным 
ну ма ры, як і на огул у 
жыц ці, яны ме на ві та та кія: 
та ле на ві тыя і змен лі выя, 
моц ныя і без аба рон ныя, 
сур' ёз ныя і га рэз лі выя. Але 
га лоў нае — лю бі мыя і прос та 
не аб ход ныя. Бо якая ж без іх 
вяс на? І ці прый дзе яна без 
іх уво гу ле? Вяс на ж так са ма 
жа но ча га ро ду…

ЖЫЦ ЦЯ ДАЙ НЫ ПА ЧА ТАК ВЯС НЫЖЫЦ ЦЯ ДАЙ НЫ ПА ЧА ТАК ВЯС НЫ

Мін чан ка Іры на Ада міц кая
з 6-га до вым сы нам Яго рам
у час свя точ на га ра ніш ні ка
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