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4 млн 487 тыс.  
ча ла век бы лі за ня тыя ў эка-
но мі цы Бе ла ру сі ў сту дзе-
ні-лю тым 2014 го да. Гэ та 
на 1,3% менш, чым у сту-
дзе ні-лю тым 2013-га. Па-
вод ле апе ра тыў ных да ных, 
ар га ні за цыі (без мік ра ар га-
ні за цый і ма лых ар га ні за цый 
без ве да мас най пад па рад ка-
ва нас ці) у лю тым пры ня лі 
на пра цу 53,8 тыс. ча ла век 
(1,7% ся рэд ня ме сяч най коль-
кас ці), у тым лі ку на да дат-
ко ва ўве дзе ныя пра цоў ныя 
мес цы — 2,9 тыс. ча ла век. 
Зволь не на па роз ных пры чы-
нах 55,1 тыс. ча ла век (1,7% 
ся рэд ня ме сяч най коль кас ці), 
з іх 6,5% — за пра гул і ін-
шыя па ру шэн ні пра цоў най 
дыс цып лі ны, 0,9% — у су вя зі 
са ска ра чэн нем коль кас ці або 
шта ту ра бот ні каў, лік ві да-
цы яй ар га ні за цый.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ 
САВЕТА РЭСПУБЛІКІ 

НАЦЫЯНАЛЬНАГА 
СХОДУ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 красавіка 2014 года ў 

10.00 у зале пасяджэнняў Са-
вета Рэспублікі (вул. Чырво-
наармейская, 9) адбудзецца 
адкрыццё чацвёртай сесіі Са-
вета Рэспублікі Нацыянальна-
га сходу Рэспублікі Беларусь 
пятага склікання.

Будзь це піль ны мі!Будзь це піль ны мі!  ��

НЕ БЯС ПЕЧ НАЕ СЕ ЦІ ВА
Як не стаць ах вя рай ін тэр нэт-мах ля роў

Тац ця на па зна ё мі ла ся з Дзміт ры ем у ін тэр нэ це. Цёп лая пе ра піс ка, не каль кі 
су стрэч — ні чо га дзіў на га, што ўзнік ла сім па тыя. Та му і прось ба ма ла до га 
ча ла ве ка па зы чыць гро шай праз двац цаць дзён пас ля  зна ём ства дзяў чы ну 
спа чат ку не здзі ві ла...

ПА ЗЫ ЧА НЫЯ ГРО ШЫ ЗБІ РА ЛА ПАЎ ГО ДА...
— Ён спы таў, ці не бу дзе ў мя не $100: маў ляў, трэ ба ад даць за тэ ле фон, 

які яму пры вез лі з-за мя жы. Я па га дзі ла ся, бо на той мо мант ён як раз улад-
коў ваў ся на пра цу. Ка заў, што яна звя за на з бяс пе кай у мет ро. Праў да, пас ля 
ён па пра сіў да ба віць яшчэ гро шай «на ўся ля кі па жар ны». У вы ні ку ў пер шы 
раз я пе рад ала яму $250, — рас каз вае Тац ця на.

Но вы зна ё мы абя цаў вяр нуць су му праз ты дзень. Але праз два дні, ка лі быў 
па ві нен вы хо дзіць на пра цу, рап тоў на тра піў у шпі таль. Ад туль ён па зва ніў дзяў-
чы не і, ска заў шы, што яму трэ ба вы пла ціць крэ дыт, які ўзяў на бу даў ніц тва до ма, 
па пра сіў яшчэ $200. Тац ця на, не доў га ду ма ю чы, зноў па га дзі ла ся. На на ступ ны 
дзень, ад ра зу ачу няў шы, муж чы на пры ехаў да яе на пра цу і за браў гро шы.

Яшчэ больш за ме сяц па зы чаль нік вы хо дзіў на су вязь і «кар міў» Тац ця-
ну абя цан ня мі вяр нуць гро шы. Але ў яе ўжо з'я ві лі ся па да зрэн ні. Яна ста ла 
«бам бар дзі ра ваць» но ва га зна ё ма га па ве дам лен ня мі з па про ка мі, ад шу ка ла 
яго ад рас і, узяў шы з са бой для «пад стра хоў кі» сяб ра, пры еха ла. Праў да, як 
вы свет лі ла ся, там жы лі толь кі баць кі муж чы ны, з які мі, па яго сло вах, ён даў-
но не кан так туе. На рэш це дзяў чы на пры гра зі ла «ра ды каль ны мі ме ра мі», 
на што атры ма ла ад каз: «Я ні ко га не ба ю ся — ра бі, што хо чаш». Яшчэ 
не каль кі ра зоў ма ла ды ча ла век абя цаў вяр нуць па зы ку, але ад ной чы яму 
гэ та на да ку чы ла, і ён за бла кі ра ваў Тац ця ну ў са цы яль ных сет ках і 
пе ра стаў вы хо дзіць на су вязь.

«КУ РОРТ» 
У ХА ЛОД НЫХ КА МЕ РАХ

Да све жай пра дук цыі но ва га ўра джаю яшчэ да лё ка, але су-
час ны па куп нік ужо даў но пры звы ча іў ся не ад маў ляць са бе ў 
ві та мі нах круг лы год. Пра тое, што за меж ныя буль ба, морк ва 
ці яб лы кі на пры лаў ку час цей за ўсё бу дуць вы гля даць як з 
паш тоў кі, рас па вя даць не трэ ба. А як «ад чу вае» ся бе пас ля 
доў гіх зі мо вых ме ся цаў ана ла гіч ная бе ла рус кая пра дук цыя? 
Каб да ве дац ца пра гэ та, ка рэс пан дэн ты «Звяз ды» на кі ра ва лі ся 
ва ўні тар нае прад пры ем ства «Пар ты зан скае» — да ад на го з 
асноў ных па стаў шчы коў са да ві ны і га род ні ны на спа жы вец кі 
ры нак Мін ска.

Спа жы вец кі ін та рэсСпа жы вец кі ін та рэс  ��
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На лі ніі пе рад про даж най пад рых тоў кі 
буль бу мы юць, су шаць і фа су юць у сет кі.

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 01.04.2014 г. 
Долар ЗША    9880,00
Еўра 13580,00
Рас. руб. 277,50
Укр. грыўня 878,22

Блакітнае неба 
Лунінца 

Што дасць 
пашырэнне 

Мытнага саюза?

Пра гэ та, а так са ма пра тое, як ак ты ві за ваць 
ра бо ту ў гэ тым на прам ку, іш ла раз мо ва на 
на ра дзе па пы тан нях перс пек тыў раз віц ця 
на ву кі, якую Прэ зі дэнт Аляк сандр Лу ка шэн-
ка пра вёў з вя ду чы мі ву чо ны мі Бе ла ру сі.

У па чат ку на ра ды Прэ зі дэнт ска заў, што асаб-
лі васць гэ тай су стрэ чы за клю ча ец ца ў тым, каб 
вы слу хаць не толь кі кі раў ні коў, але і пра па но вы 
са міх на ву коў цаў. Трэ ба пра пра ца ваць ме на ві та 
перс пек тыў ныя на прам кі дзей нас ці. Па вод ле слоў 

Аляк санд ра Лу ка шэн кі, «гэ та важ на, та му што мы 
тра цім вя лі кія гро шы на на ву ко выя ме ра пры ем-
ствы, і ха це ла ся б, каб гэ тыя гро шы тра ці лі ся на 
тое, што трэ ба дзяр жа ве».

МА ГУТ НЫ ПА ТЭН ЦЫ ЯЛ — 
НА КА РЫСЦЬ КРА І НЕ
Бе ла рус кія на ву коў цы здоль ны і па він ны 

ства раць пра рыў ныя рас пра цоў кі су свет на га ўзроў ню
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