
У НАС НЯ МА
ЗА ПА СНОЙ ПЛА НЕ ТЫ 

БЕ ЛА РУСЬ ЗА КЛІ КАЕ ЎРА ДЫ ЎСІХ КРА ІН СВЕ ТУ ПРЫ НЯЦЬ
НА СЯ БЕ ДОБ РА АХ ВОТ НЫЯ ЭКА ЛА ГІЧ НЫЯ АБА ВЯ ЗА ЦЕЛЬ СТВЫ 
Ка ля 120 кі раў ні коў дзяр жаў і ўра даў пры ня лі ўдзел у са мі це па 
клі ма це, які прай шоў у штаб-ква тэ ры ААН у Нью-Ёр ку. Фо рум пра-
во дзіў ся па іні цы я ты ве ге не раль на га сак ра та ра Пан Гі Му на. Мэ та 
ме ра пры ем ства — звяр нуць ува гу на зме ны клі ма ту і рас пра цоў ку 
но ва га клі ма тыч на га па гад нен ня, якое за ме ніць Кі ёц кі пра та кол і 
па він на быць га то ва да пад пі сан ня на су стрэ чы ў Па ры жы ў кан цы 
2015 го да. У са мі це ўзя ла ўдзел і бе ла рус кая дэ ле га цыя на 
ча ле з прэм' ер-мі ніст рам Мі ха і лам МЯС НІ КО ВІ ЧАМ.
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ЛІЧБА ДНЯ

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 25.09.2014 г. 
Долар ЗША    10560,00
Еўра 13580,00
Рас. руб. 275,50
Укр. грыўня 818,60

«Пра мая лі нія» «Пра мая лі нія»   ��

Br5 млн
922,4 тыс.

скла ла на мі наль ная на лі ча-
ная ся рэд ня ме сяч ная за ра-
бот ная пла та ра бот ні каў 
кра і ны ў сту дзе ні — жніў-
ні бя гу ча га го да. Ся рэд ні 
за ро бак у жніў ні быў роў-
ны Br6 млн 364,5 тыс., ён 
па мен шыў ся ў па раў на нні 
з лі пе нем на 1,4%, або на 
Br90,8 тыс. Пра гэ та па-
ве да мі лі ў На цы я наль ным 
ста тыс тыч ным ка мі тэ це. 
Рэ аль ная за ра бот ная пла-
та (за ра бот ная пла та, раз-
лі ча ная з улі кам рос ту спа-
жы вец кіх цэн на та ва ры і 
па слу гі) у сту дзе ні — жніў-
ні гэ та га го да ў па раў на нні 
са сту дзе нем — жніў нем 
мі ну ла га па вя лі чы ла ся на 
1,3%, у жніў ні ў па раў на нні 
з лі пе нем змен шы ла ся на 
2,2%. У жніў ні гэ та га го да 
ў пра мыс ло вас ці ся рэд няя 
за ра бот ная пла та скла ла 
Br6 млн 937,1 тыс., у сель-
скай і ляс ной гас па дар цы — 
Br5 млн 217,9 тыс.

Лю дзі тэ ле фа на ва лі, су мня ва ю чы ся ў сур' ёз нас ці вы плат, якія 
ад бы ва юц ца пры на ра джэн ні дзя цей. З ад на го бо ку, доб ра, што 
на ра джа юць у нас не дзе ля гро шай, а з ін ша га бо ку, шка да, што 
на род сла ба ве дае свае пра вы. Пад час пра мой тэ ле фон най лі ніі 

ў рэ дак цыі «Звяз ды» 
пер шы на мес нік 
на чаль ні ка Мінск ага 
га рад ско га ўпраў лен ня 
Фон ду са цы яль най 
аба ро ны на сель ніц тва 
Ула дзі мір ЖАМ ЧУЖ НІ КАЎ 
і на чаль нік ад дзе ла 
са цы яль на га стра ха ван ня 
Ак са на ШУШ КЕТ
да па маг лі на шым чы та чам
за поў ніць асноў ныя 
«пра бе лы».

НА ЧУ ЖО ГА СПА ДЗЯ ВАЙ СЯ,
АЛЕ І САМ НЕ АГІ НАЙ СЯ 

Дзяр жа ва аба вяз ко ва да па мо жа,
толь кі трэ ба дак лад на ве даць свае пра вы 

Ёсць жыццёвая 
пазіцыя? 
Выкажы!

Увага, новы 
творчы конкурс 

«ЧЗ»

Навука 
і каханне 
для дваіх

Хто, ка лі не мы?Хто, ка лі не мы?  ��

СЁ ЛЕТ НЯЯ ВО СЕНЬ — 
КА БЕ ТА НАД ЗВЫ ЧАЙ 

ЛЕГ КА ДУМ НАЯ 
І НЕ ПРАД КА ЗАЛЬ НАЯ. 

ТО ПЕС ЦІ ЛА НЕ ЗВЫ ЧАЙ НЫМ 
ДЛЯ ВЕ РАС НЯ ЦЯП ЛОМ, 

ГРЫ МЕ ЛА НА ВАЛЬ НІ ЦА МІ, 
ТО ДЫХ НУ ЛА Ў ТВАР 

ПРА НІЗ ЛІ ВЫМ МА РОЗ НЫМ 
ВЕТ РАМ, АД ЯКО ГА 

ПА ХА ВА ЛІ СЯ І ЛЮ ДЗІ, 
І КВЕТ КІ. АЛЕ СІ НОП ТЫ КІ 

КА ЖУЦЬ, ШТО РЫ ЖАЯ 
ПРЫ ГА ЖУ НЯ НЕ РАЗ 

ПА МЯ НЯЕ СВАЕ ПА ВО ДЗІ НЫ 
І ШТО СА ПРАЎД НАЕ БА БІ НА 

ЛЕ ТА ЯШЧЭ НА ПЕ РА ДЗЕ. 
ТРЭ БА ПРОС ТА КРЫ ХУ 
ПА ЧА КАЦЬ, АХІ НА Ю ЧЫ 

КЛО ПА ТАМ І ПЯ ШЧО ТАЙ 
ПОЗ НІЯ КВЕТ КІ І ЛЮ ДЗЕЙ, 

ШТО ПО БАЧ.
КАБ НЕ ЗМЕРЗ ЛІ Ў РАН НІХ 

ПРЫ ЦЕМ КАХ…

«ЗВА РОТ ПА РЫ, «ЗВА РОТ ПА РЫ, 
ЗНІК НЕН НЕ ЗНІК НЕН НЕ 
ЛЕ ТА…» ЛЕ ТА…» 


