Дзе рыхтуюць
вайсковых
кухараў?

Брыльянтавыя
сакрэты:
у чым яны?
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Налібоцкія
«рабінзоны»:
жыццё ў пушчы.
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Выдаецца
з 9 жніўня 1917 г.
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КАСТРЫЧНІКА 2013 г.

СЕРАДА

№ 190 (27555)

Кошт 1800 рублёў
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ЦЫТАТА ДНЯ

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

«МЫ ЖЫВЁМ З РЭАЛЬНАГА
СЕКТАРА ЭКАНОМІКІ»
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка пратэсціраваў
учора новы 450-тонны кар'ерны самазвал БелАЗ у час наведвання кіруючай кампаніі холдынга «БелАЗ-Холдынг»,
перадае карэспандэнт БЕЛТА.
Кіраўнік дзяржавы прыняў удзел у адкрыцці цэха вытворчасці
звышцяжкіх машын. Адбылася прэзентацыя кар'ернага самазвала
БелАЗ грузападымальнасцю 450 тон. Кіраўнік дзяржавы зрабіў
пробную паездку на новым самазвале па выпрабавальным палігоне.
У час наведвання ААТ «БелАЗ» Аляксандр Лукашэнка азнаёміўся з гаспадарчай дзейнасцю прадпрыемства, перспектывамі яго
развіцця.

КА ПІ ТАН
Фота БЕЛТА.

І ЯГО КАМАНДА

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 09.10.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9150,00
12410,00
283,50
1118,17

НАДВОР’Е СЁННЯ
Пётр Іваненка, таксама пенсіянер і колішні трактарыст.
Некалі гэтыя паромшчыкі працавалі разам у Парычах
у адным будаўнічым калектыве.
Паромная пераправа злучае два раёны Гомельшчыны — Светлагорскі і Жлобінскі. Яшчэ некалькі тыдняў
застаецца да завяршэння навігацыі, і таму жыхары

АПТЫМІЗАЦЫЯ
ДЛЯ АПТЫМІСТЫЧНЫХ

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
У ПРЭЗІДЭНТА ЗША З'ЯВІЎСЯ ВОЛЬНЫ ЧАС
З-за частковага закрыцця ўрада ў ЗША прэзідэнт Барак Абама часткова адышоў ад спраў. У яго
звычайна шчыльным раскладзе з'явілася мноства свабодных «вокнаў», якія практычна няма чым запоўніць. Звычайна адміністрацыя Абамы па пятніцах або ў выхадныя публікуе яе расклад на наступны
тыдзень, аднак на гэты раз ёй проста няма чаго сказаць. Прэзідэнт адмяніў шэраг замежных паездак.
Многія назіральнікі чакалі, што, застаўшыся дома, Абама пачне актыўныя перагаворы па бюджэце,
аднак пошуку кампрамісу не назіраецца. Замест гэтага прэзідэнт упарта спрабуе «зламаць» рэспубліканцаў і прымусіць іх ухваліць праект бюджэту.

У РАСІІ ПРАПАНАВАЛІ ВЫКЛАДАЦЬ ТЭАЛОГІЮ Ў ВНУ
Удзельнікі Усерасійскага з'езда праваслаўных урачоў у Самары прапанавалі выкладаць у медыцынскіх ВНУ тэалогію. Праваслаўныя ўрачы адзначылі, што ў такой шматнацыянальнай краіне, як Расія,
уводзіць новы навучальны прадмет трэба, захоўваючы асцярожнасць. «Ёсць жа мусульмане, ёсць праваслаўныя, і мы не павінны іх нейкім чынам крыўдзіць, настройваць адзін супраць аднаго. Гэта справа
патрэбная, неабходная, але рабіць усё трэба вельмі карэктна, прыгожа», — сказаў рэктар Самарскага
дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта Генадзь Кацельнікаў, які ўдзельнічаў у з'ездзе. Хто менавіта
выступіў з прапановай выкладаць тэалогію ў медыцынскіх ВНУ, не ўдакладняецца. На форуме таксама абмяркоўвалася, у прыватнасці, ці можа праваслаўны ўрач прызначаць аборт па медыцынскіх
паказаннях, калі цяжарнасць пагражае жыццю маці. Сёння кафедра тэалогіі ў Расіі, апроч шэрагу
гуманітарных ВНУ, існуе ў Нацыянальным даследчым ядзерным універсітэце МІФІ.

НАЙБУЙНЕЙШЫ БРЫЛЬЯНТ ПРАДАДЗЕНЫ ЗА $30,6 МЛН
Найбуйнейшы ў свеце брыльянт, які калі-небудзь выстаўляўся на таргі, прададзены на таргах аўкцыённага дома Sоthеbу's у Ганконгу. Авальны бескаляровы камень ідэальнай чысціні і вагой у 118,28 карата пайшоў за рэкордныя 30,6 мільёна
долараў. Першапачаткова кошт брыльянта дасягаў 35 мільёнаў. Але, нягледзячы
на тое, што камень не змог пераадолець гэтую планку, ён стаў самым дарагім
бясколерным дыяментам, прададзеным на аўISSN 1990 - 763X
кцыёне. Дарэчы, новы ўладальнік мае гонар
прыдумаць імя для брыльянта. А 12 лістапада ў
Жэневе Sоthеbу's выставіць на продаж самы дарагі брыльянт, які калі-небудзь з'яўляўся на таргах, — Ріnk Stаr. Ён мае авальную агранку
бездакорна ружовага колеру вагой 59,6 карата. Спецыялісты ацанілі
камень у больш чым 60 мільёнаў долараў.

танне будзе вырашацца кіраўнікамі на месцах і тымі, хто кіруе той ці
іншай установай. Я хацеў бы ўдакладніць, што размова ідзе не пра
людзей, а пра штатныя адзінкі. Што
гэта значыць? Па-першае: згодна
са штатным раскладам, у нас існуюць бюджэтныя і пазабюджэтныя
адзінкі. У першую чаргу размова
ідзе пра скарачэнне бюджэтных
адзінак. Па-другое: мы ведаем
добра, што сёння існуе дастатковая колькасць вакантных месцаў
у штатным раскладзе арганізацый і ўстаноў, і гэтыя месцы таксама будуць падлягаць скарачэнню.
Гэта яшчэ адзін прынцып аптымізацыі кожнай са
структур. Па-трэцяе: я хацеў бы звярнуць вашу
ўвагу, што размова павінна ісці не пра скарачэнне
тых, хто стварае культурныя каштоўнасці, не пра
вытворцаў, а ў першую чаргу пра кіраўнічы апарат. Я паглядзеў даследаванне нашага Інстытута
культуры Беларусі па выніках 2012 года. У нас
кіраўнічы апарат складае 19 працэнтаў ад колькасці ўсіх супрацоўнікаў галіны. Ёсць дзе і каго
скарачаць. Ёсць і іншыя прынцыпы, каб
правесці аптымізацыю.
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Учора ў Мінску пачалі дзейнічаць адразу
дзве міжнародныя спецыялізаваныя
выставы: «Транспарт і лагістыка»
і «Лагістычны інжынірынг».
Міністр транспарту і камунікацый Анатоль
СІВАК на адкрыцці выстаў адзначыў, што такія мерапрыемствы з'яўляюцца найважнейшымі складнікамі Беларускага транспартнага тыдня. Кіраўнік
транспартнай галіны падкрэсліў, што вынікі дзейнасці транспартных прадпрыемстваў з'яўляюцца адным
з асноўных кампанентаў у выніках фінансава-эканамічнай дзейнасці дзяржавы.
Паводле слоў Анатоля Сівака, сёлета ў выставе
«Транспарт і лагістыка» ўдзельнічаюць каля 125
кампаній з 15 краін. Гэта сведчыць аб тым, што
геаграфія гасцей выставы пашыраецца: летась налічвалася каля 50 кампаній з 9 краін. Свае стэнды
на экспазіцыі гэтага года, у прыватнасці, прадставілі
прадпрыемствы з Польшчы, Латвіі, Эстоніі, Аўстрыі,
Германіі, Бельгіі і Швецыі. У цэлым каля 60% удзельнікаў прыбылі з-за мяжы.
Прадстаўнікі закрытага акцыянернага таварыства «Тэхніка і камунікацыі» адзначалі, што выстава
«Транспарт і лагістыка» з кожным годам набывае
ўсё большае значэнне, а цікавасць да яе ўзрастае.
Кіраўніцтва прадпрыемства ўпэўнена, што правядзенне такога мерапрыемства неабходна ў сувязі з

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

КОРАТКА

WІNDОWS ХР
ПАМРЭ
ПРАЗ ПАЎГОДА?

Нi Нацыянальны банк, нi камерцыйныя
банкi не будуць рабiць якiх-небудзь спецыяльных заявак на дастаўку новых 100-доларавых банкнотаў у Беларусь, таму такiя
купюры, хутчэй за ўсё, з'явяцца ў нашай
краiне пасля таго, як увойдуць у шырокае
абарачэнне на тэрыторыi ЗША.
Інфляцыя ў Беларусі ў верасні 2013 года
склала 1,7%, паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. Індэкс спажывецкіх цэн
на тавары і паслугі ў верасні ў параўнанні
са жніўнем 2013-га склаў 101,7%, са снежнем 2012-га — 110%.
У Беларусi можа распаўсюдзiцца небяспечнае алергеннае пустазелле — амброзiя палыналiстая, здольнае нанесцi шкоду
сельскай гаспадарцы, бо раслiна з'яўляецца моцным алергенам i выпарвае вялiкую колькасць вады, у вынiку глеба хутка
высыхае.
Першая Кiтайская гандлёвая выстава
пройдзе ў Мiнску 9-11 кастрычнiка. На выставе ў павiльёне НВЦ « Белэкспа» будуць
прадстаўлены праекты i экспанаты больш
за 80 кiтайскiх кампанiй, якiя працуюць
у сферах энергетыкi, машынабудавання,
будаўнiцтва, сельскай гаспадаркi, лёгкай
прамысловасцi i фармацэўтыкi.
Следчым камiтэтам Беларусi заведзена крымiнальная справа ў дачыненнi да
намеснiка старшынi канцэрна «Белнафтахiм». Чыноўнiк быў затрыманы ў сваiм
службовым кабiнеце пасля атрымання чарговай часткi хабару ад юрыдычнай асобы
за вырашэнне пытання аб узгадненнi аб'ёмаў перапрацоўкi спадарожных прадуктаў
нафты на прадпрыемствах канцэрна.

Кампанія Mісrоsоft праз паўгода перастане аказваць тэхнічную падтрымку аперацыйнай
сістэмы Wіndоws ХР, а таксама
пакета Оffісе 2003. Камп'ютары
з гэтай «аперацыёнкай» больш
не будуць атрымліваць абнаўленні, якія абараняюць ад вірусаў, праграм-шпіёнаў і іншых
пагроз. Эксперты Mісrоsоft рэкамендуюць карыстальнікам зрабіць плаўны пераход на больш
новыя версіі аперацыйнай сістэмы — Wіndоws 7 або Wіndоws 8.
Буйным арганізацыям кампанія
пра па нуе
пад ра бязную тэхнічную дакументацыю,
інструменты і рэкамен да цыі
экспертаў,
якія дапа мо г уць
спрасціць разгортванне аперацыйных сіс тэм і кіраванне імі.
Ся рэд ня му і ма ло му біз не су
таксама прапануецца некалькі
варыянтаў пераходу.

Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

Нашай лагістыкай
зацікавіліся 125 замежных кампаній

 З першых вуснаў

Калі хто задумваецца, дзе працуюць самыя вялікія аптымісты ў
Беларусі, то самы час скіраваць
увагу на работнікаў культуры. Гэта людзі, якія, па сутнасці, аптымісты, таму што займаюцца тым,
што ў першую чаргу робяць нешта
для іншых — ствараюць, іграюць,
паказваюць, адкрываюць. І робяць гэта перш за ўсё таму, што
самім ім гэта вельмі прыемна, а
не таму, што гэта іх праца, на якой
яны зарабляюць грошы (зусім не
вялікія, калі браць сярэдні заробак па краіне).
Сёння 65 тысяч чалавек працуе ў галіне культуры Беларусі. Але гэтая лічба, хутчэй за ўсё, у
бліжэйшы час атрымае карэкціроўку ў сувязі з
аптымізацыяй кадраў у вышэйзгаданай галіне.
Што гэта прынясе беларускай культуры і людзям,
якія на яе працуюць, распавядаў напярэдадні Дня
работнікаў культуры Барыс СВЯТЛОЎ, міністр
культуры Беларусі:
— Сёння галоўнае пытанне — не скарачэнне
кадраў, а аптымізацыя галіны. Калі яна на нейкім
этапе запатрабавала і запатрабуе скарачэння (у
тым ліку), то яно будзе адбывацца. Але гэтае пы-

раздзеленых ракою населеных пунк таў спяшаюцца
выкарыстаць добрую магчымасць наведаць родных,
сваякоў і сяброў. Паром дапамагае скараціць дарогу.
А надзейнасць пераправы і выкананне графіка рэйсаў
забяспечваюць матарыст з матросам.
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

Фота БЕЛТА.

Каманда парома цераз раку Бярэзіну ў гарадскім
пасёлку Парычы складаецца з двух чалавек — матарыста і матроса. Матарыста паміж сабой называюць
капітанам. Два сезоны ў якасці «капітана» адплаваў
Уладзімір Лапцеў — пенсіянер, былы вадзіцель і трактарыст. Сёлетні сезон у яго камандзе матросам працуе

Фота БЕЛТА.

Акрамя таго, Прэзідэнту было даложана аб інавацыйных праектах, якія рэалізуюцца ў прыватнасці, на Мінскім маторабудаўнічым
заводзе, БМЗ, прадпрыемствах дрэваапрацоўчай прамысловасці.
Размова таксама ішла аб тэмпах абнаўлення асноўных фондаў
на прамысловых прадпрыемствах Беларусі, інавацыйнай і інвестыцыйнай дзейнасці ў прамысловасці.
У час сустрэчы з працоўным калектывам ААТ «БелАЗ» Аляксандр
Лукашэнка паведаміў, што ў Беларусі распрацоўваецца праект падтрымкі сем'яў з дзецьмі «Вялікая сям'я». Паводле слоў Прэзідэнта,
разглядаюцца розныя варыянты падтрымкі. Адзін з іх — гэта адкрыццё рахунку, на які будуць налічвацца сродкі пры нараджэнні дзіцяці.
Прычым плануецца, што гэта сума будзе значна павялічвацца пры
з'яўленні ў сям'і кожнага наступнага дзіцяці.
Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што і сёння шматдзетным сем'ям
дзяржава аказвае істотную падтрымку, у прыватнасці прадастаўляецца бясплатнае жыллё.
«Любым чынам трэба падтрымліваць сем'і, каб у іх нараджалася
па трое дзяцей. Дзеці — гэта галоўнае, — сказаў Прэзідэнт. — Калі
ў нас не будзе дастаткова насельніцтва, тады няма чаго гаварыць
пра незалежнасць».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што Беларусь у плане нараджальнасці ўжо дэманструе нядрэнныя вынікі. Паводле яго слоў,
у наступным годзе краіна выйдзе на нулявы паказчык суадносін
смяротнасці і нараджальнасці.
Таксама на сустрэчы Аляксандр Лукашэнка заявіў, што не выключае вяртанне да ранейшага механізма аплаты бальнічных лістоў.
«Мы можам вярнуцца да таго, што было, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Але не трэба спяшацца, давайце паглядзім, што атрымаецца
(з новага механізма. — Заўвага БЕЛТА). Калі гэта будзе на шкоду
людзям і сацыяльнай палітыцы, тады адменім».
Аляксандр Лукашэнка прапанаваў разгледзець варыянт аказання
работніку, які захварэў, матэрыяльнай падтрымкі тым прадпрыемствам, на якім ён працуе. «А там, на прадпрыемстве, разбяруцца,
каго падтрымаць», — сказаў ён.
Прэзідэнт звярнуў увагу на крызісную сітуацыю ў сусветнай эканоміцы. Паводле яго слоў, калі крызіс скончыцца, Беларусь павінна
выглядаць прыстойна: «У цяжкі час мы не спыняліся. Мы жывём з
рэальнага сектара эканомікі, а не нафты і газу. І калі крызіс скончыцца, мы будзем выглядаць прыстойна».
«Вы крычыце: цэны вельмі высокія. Я пачынаю націскаць: давайце зніжаць, — адзначыў кіраўнік дзяржавы. — Гэта значыць трымаем
цэны на нізкім узроўні, а зарплату раздулі. Вынікі вы добра ведаеце.
Але мяне што больш за ўсё хвалюе? З'явіўся ў вас лішні беларускі рубель, куды вы пабеглі? У абменнікі скупляць валюту. І потым
крычаць: а будзе дэвальвацыя ці не будзе? Калі будзе дэвальвацыя — вы яе зробіце».
Аляксандр Лукашэнка закрануў таксама іншую абмяркоўваемую тэму: «Прэзідэнт сказаў, а мы ж едзем апранацца ў імпартнае
адзенне, паколькі наша па якасці горшае. Ды не аб гэтым размова.
Пагранічнікі дакладваюць, што некаторыя дзеячы па 700 разоў ездзяць туды і назад. Што яны там робяць? Скупляюць валюту, якую
мы зарабляем, вывозяць туды і прывозяць адзенне».
Паводле слоў Прэзідэнта, на гэтыя пытанні неабходна глядзець
шырэй. «Для мяне галоўнае, калі ў чалавека вочы свецяцца, ён задаволены, яму добра жывецца. Нічога мне не трэба, каб толькі вам
было добра», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Алег ВАРАБ'ЁЎ,
заслужаны архiтэктар
Беларусi:
«Архiтэктура ў нашай краiне
становiцца менш брутальнай.
Цяпер аб'екты будуюцца з вялiкiмi адкрытымi прасторамi,
шкленнем i так званым «раскрыццём унутр». Гэтая тэндэнцыя зараз вельмi папулярная
ў свеце. Беларускiя архiтэктары,
наведваючы iншыя краiны i бачачы сучасныя пабудовы, сталi
iмкнуцца пераняць новыя тэндэнцыi ў архiтэктуры. Да таго
ж цяпер з прымяненнем сучасных будматэрыялаў з'явiлася
больш магчымасцяў. Мы сталi
выкарыстоўваць вялiкую палiтру фарбаў, керамiчных вырабаў,
аздобных матэрыялаў, таму зараз у архiтэктара ёсць больш
магчымасцяў стварыць што-небудзь унiкальнае, непаўторнае i
запамiнальнае».

актыўным развіццём лагістычнай інфраструктуры
ў рэспубліцы, а таксама інтэграцыяй у адпаведную
інфраструктуру Мытнага саюза і Еўропы.
Гэтыя дзве экспазіцыі дэманструюць сучасныя
транспартныя сістэмы і абсталяванне для іх, тэхналогіі і тэхніку для праектавання, будаўніцтва, рамонту і абслугоўвання розных відаў транспартных
камунікацый. На выставах кліенты могуць азнаёміцца з паслугамі па перавозцы грузаў і пасажыраў,
сістэмамі кіравання запасамі, абслугоўвання і інфармацыі транспартнай і лагістычнай тэматыкі.
Сяргей КУРКАЧ.

ЦІ ХАДЗІЛІ ВЫ КАЛІ-НЕБУДЗЬ У КАЗІНО?
Юрый ЛЫСУХА, ахоўнік:
— Хадзіў даўно ўжо, некалькі гадоў таму, для забавы. Думаю, што казіно і ўсе падобныя ўстановы трэба
тэрмінова закрыць: гэта крыніца гора і дэградацыі. Чалавек павінен працай зарабляць сабе на жыццё. Што
датычыцца забавы, то ты і не заўважыш, як яна ператворыцца ў бяду. Мне калісьці сябар распавёў, як знаёмы
яго бацькі, бізнесмен, у казіно «зліў» мільён долараў
ці нават больш. Ды і шмат падобных гісторый я чуў па
тэлебачанні.

Маргарыта КОПЦЮГ, майстар спорту
па хуткасным бегу на каньках:
— Не, ніколі. Мне гэта не патрэбна. Што я там магу
знайсці для сябе цікавага? Ёсць шмат іншых спосабаў
для забавы — і больш танных, і больш карысных. Я не
разумею людзей, якія туды ходзяць. Нічога добрага ад
казіно, мне здаецца, чакаць не трэба.

Яўген ГАПОНАЎ, псіхолаг:
— Не хадзіў, і ўпэўнены, што ніколі не пайду. Думаю,
што гэтае рашэнне бярэ выток з маёй прыроднай сквапнасці. Калі ўяўляў гульню ў казіно, мне заўсёды прыходзіла ў галаву думка, што колькі б я ні выйграў, у суме ўсё
роўна прайграю больш, і ніякія сусветныя прыклады аб
шматмільённых выйгрышах не змогуць мяне падштурхнуць да добраахвотнай перадачы грошай кіраўніку казіно. І ў цэлым да такіх устаноў я стаўлюся негатыўна:
мала таго, што грамадства прывучаюць да халявы, а
не да ўпартай працы, дык яшчэ і фарміруюць новае захворванне — гульнявую залежнасць. Таксама неабходна
падумаць пра тое, колькі ўтворыцца пабочных з'яў ад
масавага развіцця казіно ў выглядзе прастытуцыі, алкагалізму і да таго падобнага. Бізнес бізнесам, але аб
духоўнасці задумацца варта!
Падрыхтаваў Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.

