
10 ЧЭРВЕНЯ  2014 г. АЎТОРАК Кошт 1800 рублёў№ 106  (27716)

Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

ЛІЧБА ДНЯ

2

ISSN 1990 - 763X

ХРОНІКА  АПОШНІХ  ПАДЗЕЙ ПАДРАБЯЗНАСЦІ
У Го мель скай воб лас ці ад кры-

ты но выя па кла ды наф ты. На сы-
ча ны вуг ле ва да род най сы ра ві най 
пласт вы яў ле ны ў паўд нё вай част-
цы рэ гі ё на.

Жы лыя да мы па дзярж за ка зе 
бу дуць бу да вац ца для сем' яў, якія 
ма юць пра ва на дзяр жаў ную пад-
трым ку ў вы гля дзе льгот ных крэ-
ды таў і суб сі дый, з гэ та га го да. У 
2015 го дзе ў Мін ску за пла на ва ны 
ўвод у экс плу а та цыю 14 та кіх да-
моў, у 2016-м — 9 да моў.

Бе ла русь за про сіць мі сію 
МА ГА ТЭ для ана лі зу пля цоў кі 
Бе лА ЭС. Аб гэ тым па ве да мі ла 
пер шы на мес нік мі ніст ра пры род-
ных рэ сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Бе ла ру сі Ія Мал кі на.

Ал фё раў скі фонд і На цы я-
наль ная ака дэ мія на вук Бе ла ру-
сі за сна ва лі прэ мію для ма ла дых 
на ву коў цаў. Яна бу дзе пры су-
джац ца за на ву ко выя пра цы ў 
га лі не пры ро да знаў чых на вук 
па аб ве шча най Ал фё раў скім 
фон дам і НАН на мі на цыі. На са-
іс кан не прэ міі мо жа быць прад-
стаў ле на пра ца ад на го аў та ра 
ці гру пы аў та раў у скла дзе не 
больш за тры ча ла ве кі. Па мер 
прэ міі скла дзе $2,5 тыс.

КОРАТКА

За ключ ны этап юбі лей на га, Х Рэс пуб лі кан ска га фес ты ва лю на цы я-
наль ных куль тур быў уша на ва ны на ват «ня бес най кан цы ля ры яй». Ка лі 
ў пер шы дзень без даж джу ўсё ж не абы шло ся, то два на ступ ныя па-
ра да ва лі ты ся чы гро дзен цаў і гас цей го ра да над Нё ма нам цу доў ным 
со неч ным на двор' ем, якое вы дат на гар ма ні ра ва ла з вель мі на сы ча най 
і раз на стай най пра гра май свя та.

Да рэ чы, да па слуг ту рыс таў у Грод не ўста ноў ле ны ін фар ма цый ныя зна кі, 
якія ўказ ва юць да ро гу да гіс то ры ка-куль тур ных, ар хі тэк тур ных сла ву тас цяў. 
А мно гае і не трэ ба бы ло пры дум ваць спе цы яль на да свя та. Па тра ды цыі, 
на прык лад, што дзён на ў 12 га дзін тру бач з па жар най ка лан чы на ву лі цы 
Зам ка вай быц цам сіг на лі зуе: «У го ра дзе ўсё спа кой на». Так, да рэ чы, і на зы-
ва ец ца ад на з кам па зі цый, якую вы кон вае му зы кант у кас цю ме па жар на га 
ХІХ ста год дзя.

Што не ўба чыш ні дзе, а толь кі на фес ты ва лі ў Грод не — гэ та, без умоў на, 
на цы я наль ныя пад вор кі. Сё ле та іх бы ло 22 — да лу чы лі ся анг лі ча не, бал га ры, 
іс пан цы, італь ян цы, крым скія та та ры. Мы па бы ва лі ўсю ды і нівод ны пад во рак не 
за ха це ла ся ад ра зу ж па кі нуць, бо на кож ным ча ка ла ней кая ці ка він ка. Лі тоў скі 
пад во рак упры го жы лі гір лян да мі з га лі нак на цы я наль на га дрэ ва — ду ба, а ўсім 
на вед валь ні кам да ры лі сцяж кі і сту жач кі з сім во лі кай Літ вы і фес ты ва лю. На 
поль скім — за пра ша лі пра дэ гус та ваць на цы я наль ныя стра вы — фля кі, бі гос, 
ры бу па-вар шаў скі. На яў рэй скім — гас цей час та ва лі ма цой (тон кі мі прас на ка мі 
з пша ні цы), уз на га родж ва лі су ве ні ра мі пе ра мож цаў вік та ры ны па тэ ме гіс то рыі 
і тра ды цый яў рэй ска га на ро да. На гру зін скім — да свя та аб на ві лі пад зе ху (на-
цы я наль ную лет нюю кух ню) і вы пек лі вя ліз ны торт у вы гля дзе сва ёй 
гіс та рыч най ра дзі мы з яе рэ ка мі, га ра мі і па се лі шча мі. 

30 тон 
за су ткі 

— па чат ко вы дэ біт 
но вай наф та вай свід-
ра ві ны ў Хой ніц кім 
ра ё не. Но вая за леж 
на глы бі ні 4236-4241 м 
зной дзе на пад час да-
раз вед кі пры за сва ен ні 
сар га еў ска га га ры зон-
та За ход не-Ка лі нін-
ска га ра до ві шча, які 
быў ад кры ты ле тась. 
Пра бу ра ная свід ра ві-
на да па маг ла спе цы я -
ліс там удак лад ніць 
яе бу до ву, па цвер дзіць 
на яў насць за ле жаў 
наф ты ў ся мі лук скіх 
ад кла дах. Да рэ чы, у 
Бе ла ру сі сён ня ў рас-
пра цоў цы зна хо дзіц ца 
больш за 60 ра до ві-
шчаў наф ты. Агуль-
ны фонд свід ра він 
скла дае амаль ты ся-
чу адзі нак, у іх лі ку 
больш як у 700 вя дзец-
ца зда бы ча наф ты.

З пер шых дзён тыд ня на тэ ры то рыю на-
шай кра і ны пач нуць па сту паць ня ўстой лі выя 
па вет ра ныя ма сы з бо ку Бал тый ска га мо ра, 
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.

Та му ўжо ў аў то рак, пе ра важ на па паў ноч-
ным ус хо дзе, прой дуць ка рот ка ча со выя даж джы 
і ча сам на валь ні цы. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўдзень скла дзе ад плюс 20 гра ду саў па 
паў ноч ным ус хо дзе да 27 цяп ла па паў днё вым 
за ха дзе кра і ны. Уна чы ў се ра ду ў асоб ных ра-
ё нах, а ўдзень па паў днё вым ус хо дзе ча ка юц ца 
не пра цяг лыя даж джы і на валь ні цы. Удзень 
на поўд ні маг чы ма ўзмац нен не вет ру па-
ры ва мі да 15-18 м/с. Тэм пе ра ту ра па вет ру 
ўна чы ста не 8-15 цяп ла, а ўдзень ад плюс 
19 па паў ноч ным ус хо дзе да 27 гра ду саў 
па паў днё вым за ха дзе кра і ны.

Уна чы на чац вер бу дзе пе ра важ на без 
апад каў, але ўдзень ат мас фер ны фронт з 
бо ку Поль шчы пры ня се да нас ка рот ка ча-
со выя даж джы і мес ца мі на валь ні цы. Ра-
ні цай маг чы мы сла бы ту ман. Тэм пе ра ту-
ра па вет ра ўна чы на чац вер скла дзе плюс 
7-14, удзень — 19-22 цяп ла, а ў Брэсц кай 
і Го мель скай аб лас цях да плюс 27 гра ду-
саў.

Па вод ле доў га тэр мі но вых пра гно заў 
ай чын ных спе цы я ліс таў, блі жэй да вы хад-
ных на двор'е ў нас іс тот на зме ніц ца, бо з 

поў на чы Еў ро пы ў Бе ла русь за ві тае са праў ды 
све жае па вет ра. У пят ні цу паў сюд на прой дуць 
ка рот ка ча со выя даж джы. Тэм пе ра ту ра па вет ра 
ўна чы скла дзе 8-14 цяп ла, а ўдзень — ад плюс 
15 гра ду саў па паў ноч ным за ха дзе да 23 цяп ла 
па паў днё вым ус хо дзе кра і ны. Праг на зу ец ца, што 
ў вы хад ныя ста не яшчэ ха лад ней. Бу дуць іс ці ка-
рот ка ча со выя даж джы, удзень у асоб ных ра ё нах 
моц ныя ліў ні і сур' ёз ныя на валь ні цы. Паў сюд на 
па ры віс ты паў ноч на-за ход ні ве цер. Тэм пе ра ту ра 
па вет ра ўна чы ста не 7-11 цяп ла, а ўдзень — плюс 
10-17 гра ду саў, толь кі на поўд ні да 18-21 цяп ла.

Сяр гей КУР КАЧ.

СУКВЕЦЦЕ КУЛЬТУР — 
СУЛАДДЗЕ ЖЫЦЦЯ

Долар ЗША    10130,00
Еўра 13830,00
Рас. руб. 295,00
Укр. грыўня 860,30

Курсы замежных валют, 
устаноўленыя НБ РБ з 10.06.2014 г. 

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст      +26°
Віцебск      +21°
Гомель      +23°
Гродна      +25°
Магілёў      +22°
Мінск      +23°  

У Мін ску ад крыў ся ІХ Бе ла рус кі між на-
род ны ме ды я фо рум «Парт нёр ства ў імя бу-
ду чы ні: рэа ліі гла баль на га све ту». Сё ле та 
ў ім пры мае удзел ка ля 500 ча ла век з 26 
кра ін.

У рам ках фо ру му прой дуць са мыя роз ныя 
ме ра пры ем ствы — ад экс перт-се сій да «Лет-
няй шко лы жур на ліс ты кі», на якой ах вот ныя 
змо гуць на ве даць май стар-кла сы вя до мых рэ-
пар цё раў, вя ду чых, ана лі ты каў кра ін бліз ка га і 
да лё ка га за меж жа.

Лі лія АНА НІЧ, пер шы на мес нік мі ніст ра 
ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, пад час уча-
раш няй раз мо вы з жур на ліс та мі за ўва жы ла, што 
пад ме ды я фо ру мам трэ ба ра зу мець сур' ёз нае 
аб мер ка ван не ак ту аль ных праб лем раз віц ця су-
час на га све ту. «На пле нар ным па ся джэн ні мы 
ча ка ем змяс тоў ных дыс ку сій па тэ ме геа па лі ты-

кі, су свет най эка но мі кі, жур на ліс ты кі», — за яві ла 
яна. Лі лія Ана ніч лі чыць, што ў сён няш ніх умо вах 
СМІ па він ны аб' яд наць свае на ма ган ні па за ма-
ца ван ні гу ма ні тар на га су пра цоў ніц тва і на кі ра-
ваць іх на ра шэн не са мых скла да ных за дач.

Пер шы на мес нік мі ніст ра ін фар ма цыі так са ма 
ак цэн та ва ла ўва гу на тым, што да лё ка не заў сё-
ды мас ме дыя слу жаць мір ным мэ там. «На жаль, 
сён ня СМІ з да па мо гай но вых тэх на ло гій час та 
ўклю ча юц ца ў ін фар ма цый ныя вой ны. Ду маю, 
на фо ру ме ў Мін ску пой дзе сум лен ная, шчы рая, 
ад кры тая раз мо ва пра жур на ліс таў, ро лю жур-
на ліс ты кі, не аб ход насць па да ваць праў дзі вую 
ін фар ма цыю, якая слу жы ла б ума ца ван ню ўза-
е ма ра зу мен ня, мі ру, друж бы па між на ро да мі», 
— вы ка за ла спа дзя ван ні Лі лія Ана ніч.

Бе ла рус кі між на род ны ме ды я фо рум — уні-
каль ны пра ект на пра сто ры СНД. Ён пра во дзіц ца 

што год, па чы на ю чы з 2006 го да. За га ды свай го 
іс на ван ня фо рум стаў зна ка вай пля цоў кай для 
аб ме ну дум ка мі, вы пра цоў кі но вых ідэй і кан-
цэп цый з удзе лам экс пер таў у га лі не срод каў 
ма са вай ін фар ма цыі па важ ней шых праб ле мах 
су час нас ці. Яго тэ ма ты ка за кра на ла са мыя роз-
ныя праб ле мы — са цы яль ную ад каз насць СМІ, 
ро лю мас ме дыя як срод ку пра ду хі лен ня вы клі-
каў і па гроз ХХІ ста год дзя, гіс то ры ка-куль тур ную 
спад чы ну як фак тар яд нан ня... Ся род пы тан няў, 
якія аб мяр ку юць экс пер ты сё ле та, вы лу ча юц ца 
на ступ ныя: «Су ве рэ ні за цыі і ін тэ гра цыя. Еў ра-
зій скі эка на міч ны са юз як плат фор ма ства рэн ня 
но ва га све ту», «Су свет ная ка му ні ка цыя ў кан-
тэкс це шмат па ляр на га све ту», «Вы клі кі і па гро зы 
XХІ ста год дзя. Ро ля між на род най су поль нас ці ў 
пра ду хі лен ні кан флік таў і вой наў».

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ.

РО ЛЯ СУМ ЛЕН НА ГА СЛО ВА
Удзель ні кам ІХ Бе ла рус ка га
між на род на га ме ды я фо ру му
«Парт нёр ства ў імя бу ду чы ні:
рэа ліі гла баль на га све ту»
Па ва жа ныя сяб ры!
Сар дэч на ві таю вас на ІХ Бе ла рус кім між на род ным ме ды я фо-

ру ме «Парт нёр ства ў імя бу ду чы ні: рэа ліі гла баль на га све ту».
Пра вя дзен не сё лет ня га фо ру му на пя рэ дад ні 70-год дзя вы зва-

лен ня Бе ла ру сі ад фа шысц кіх за хоп ні каў глы бо ка сім ва ліч на. Мы 
змаг лі вы ста яць у той страш най вай не дзя ку ю чы адзін ству і стой-
кас ці са вец ка га на ро да, яго га тоў нас ці ад ста яць не за леж насць і 
шчас лі вую бу ду чы ню Ай чы ны.

Сён ня ва ўмо вах гла баль най ін фар ма цый най пра сто ры асаб лі ва 
за па тра ба ва на ад каз ная, сум лен ная жур на ліс ты ка. Ва ша сло ва 
па він на зблі жаць дзяр жа вы і на ро ды, про ці ста яць за клі кам да 
раз ла ду і ва ро жас ці, са дзей ні чаць на ладж ван ню кан струк тыў на га 
дыя ло гу ў імя ства рэн ня і мі ру.

Жа даю ўсім удзель ні кам і гас цям ме ды я фо ру му плён най пра цы, 
ці ка вых су стрэч і но вых перс пек тыў ных ідэй.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляк сандр ЛУ КА ШЭН КА. 

Ме ды яп рас то раМе ды яп рас то ра  ��Су праць вы клі каў гла баль на га све ту
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Свя тым ма раль ным аба вяз кам лю дзей, якія жы вуць ця пер, 
пе рад за гі ну лы мі і свя тым аба вяз кам пе рад бу ду чы мі па ка-
лен ня мі з'яў ля ец ца не да пу шчэн не рэ абі лі та цыі на цыс таў і іх 
па слу га чоў. Аб гэ тым Прэ зі дэнт Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн-
ка за явіў на цы ры мо ніі за клад кі па мят най кап су лы на мес цы 
ства рэн ня ме ма ры яль на га комп лек су «Трас ця нец».

«Зда ва ла ся б, ге на цыд па ві нен на веч на за стац ца ў па мя ці ча-
ла вец тва, а на ві рус ка рыч не вай чу мы вы пра ца вац ца ўстой лі вы 
іму ні тэт. На жаль, гэ та га не ад бы ло ся, — ска заў кі раў нік дзяр жа-
вы. — Сён ня фа шызм зноў па ды мае га ла ву. Не ка то рыя па лі тыч ныя 
сі лы спра бу юць абя ліць на цызм, вы ка рыс тоў ва юць на цысц кую 
ат ры бу ты ку, сім во лі ку, ло зун гі. У ад па вед нас ці са сва і мі ка рыс-
лі вы мі ін та рэ са мі пе ра піс ва юць вы ні кі Дру гой су свет най вай ны». 
«Асоб ныя за меж ныя па лі ты кі пе ра кон ва юць нас, што ўсё гэ та — 
пра ва на сва бо ду дум кі і пра ява дэ ма кра тыі. Мы та кой дэ ма кра тыі 
не пры ма ем», — пад крэс ліў бе ла рус кі лі дар.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пе ра ка на ны, што тыя кра і ны, якія грэ бу юць 
ўро ка мі гіс то рыі, па блаж лі ва ста вяц ца да пра яў ра са вай і на цы я наль-
най не цяр пі мас ці, пра па ган дзе ідэй пе ра ва гі ад ных на ро даў над ін шы мі, 
асу джа ны на паў тор тра ге дыі, але ўжо на сва ёй зям лі і ў сва іх да мах.

«Мы аба вя за ны за ха ваць і пе ра даць на шчад кам па мяць аб 
ах вя рах Дру гой су свет най вай ны, страш ныя па дзеі якой ні ко лі не 
па він ны паў та рыц ца. Наш свя ты дэ віз — «Ні хто не за бы ты, ні што не 
за бы та!». Ме на ві та та му мы пры ня лі ра шэн не ства рыць тут, у Трас-
цян цы, ме ма ры ял», — ска заў кі раў нік дзяр жа вы, ад зна чыў шы, што 
ме ма ры ял па ві нен стаць аб' ек там агуль на еў ра пей ска га зна чэн ня, 
рас кры ва ючым ан ты ча ла ве чую сут насць на цысц кай па лі ты кі ў да-
чы нен ні да мір на га на сель ніц тва Еў ро пы. «Гэ та бу дзе да ні на па мя ці 
тым па ка лен ням, на якія аб ры ну лі ся ўсе ня го ды і вы пра ба ван ні ХХ 
ста год дзя, мес ца па кла нен ня ўсіх лю дзей, якім да ра гія каш тоў нас ці 
гу ма ніз му і мір ная бу ду чы ня», — ска заў Прэ зі дэнт.

Аляк сандр Лу ка шэн ка пад крэс ліў, што канц ла гер у Трас цян-
цы быў са мым буй ным на тэ ры то рыі Са вец ка га Са ю за і ста іць у 
ад ным чор ным шэ ра гу з Асвен цы мам, Май да нэ кам, Трэб лін кай. 
Тут фа шыс ты зні шчы лі больш за 200 ты сяч ча ла век роз ных ве ра-
выз нан няў і на цы я наль нас цяў: сла вян, яў рэ яў, цы га ноў 
і мно гіх ін шых. 

ЖЫ ВАЯ ПА МЯЦЬ
Дэ ма кра тыя, якая да пус кае 
абя лен не на цыз му, не пры маль ная
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ПА БЛІ ЗУ УКРА І НЫ ПА ЧА ЛІ СЯ БУЙ НЫЯ ВУ ЧЭН НІ НА ТА
У кра і нах Бал тыі пад эгі дай ЗША па ча лі ся вай ско выя ву чэн ні су ха пут ных і па вет ра ных сіл 

НА ТА. Ма неў ры з ко да вай наз вай Sаbеr Strіkе («Удар шаб лі») бу дуць ажыц цяў ляц ца па 21 чэр ве-
ня. У іх за дзей ні ча ны ка ля пя ці ты сяч вай скоў цаў з Лат віі, Літ вы, Эс то ніі, Ка на ды, Да ніі, Фін лян-
дыі, Нар ве гіі, Вя лі ка бры та ніі і ЗША, а так са ма 800 адзі нак ва ен най тэх ні кі. Ву чэн ні пра хо дзяць 
на тэ ры то рыі Лат віі, на па лі го не Ада жы, а так са ма ў Літ ве, на па лі го не Гай жу ну ў Рук ле. У Літ ве 
бу дуць трэ ні ра вац ца ка ля 2600 вай скоў цаў. Ця пе раш нія ма неў ры — най буй ней шыя між на род ныя 
ва ен ныя ву чэн ні ў гіс то рыі кра ін Бал тыі.

АД ПА ВОД КІ Ў БРА ЗІ ЛІІ ПА ЦЯР ПЕ ЛІ ДЗЯ СЯТ КІ ТЫ СЯЧ ЧА ЛА ВЕК
Дзе вяць ча ла век за гі ну лі ў вы ні ку па вод кі ў бра зіль скім шта це 

Па ра на, ста лі ца яко га — Ку ры ці ба — бу дзе ад ным з мес цаў пра-
вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па фут бо ле, што стар туе праз два дні. 
У вы ні ку па вод кі, як за яві лі ва ўра дзе Па ра ны, па цяр пе лі 48 ты сяч 
ча ла век, якія жы вуць пе ра важ на ў цэнт раль най част цы шта та. На 
Ку ры ці бе так са ма аб ры ну лі ся даж джы, ад нак моц ных раз бу рэн няў 
уда ло ся па збег нуць. Гу бер на тар шта та Бе та Ры ча па ве да міў, што 

ад сты хіі па цяр пе лі 70 му ні цы па лі тэ таў. Ула ды пла ну юць увес ці там над звы чай нае ста но ві шча. 
Сі ноп ты кі між тым па пя рэдж ва юць, што даж джы спы няц ца не ра ней за па ня дзе лак.

МОСТ МАС ТАЦ ТВАЎ У ПА РЫ ЖЫ 
НЕ ВЫ ТРЫ МАЎ ЦЯ ЖА РУ «КА ХАН НЯ»

У Па ры жы аб ры нуў ся сла ву ты мост Мас тац тваў, не вы тры маў шы 
ця жа ру ты сяч «зам коў ка хан ня», па кі ну тых ту рыс та мі, пі ша Dаіlу Mаіl. 
Пад час аб валь ван ня ад мос та ад ка ло ла ся ме та ліч ная ра шот ка, якая 
па шчас лі вай вы пад ко вас ці ўпа ла ўнутр, а не ў Се ну. Па сло вах прад-

стаў ні коў мяс цо вай па лі цыі, ка лі б 
ра шот ка ўпа ла на лод кі, вы ні кі маг лі б быць ка та стра фіч ны мі. 
Па ве дам ля ец ца, што ся род мі на коў, якія зна хо дзі лі ся на мос це 
Мас тац тваў у мо мант аб ва лу, па цяр пе лых ня ма. Фран цуз скай 
па лі цыі ўда ло ся свое ча со ва эва ку я ваць лю дзей. За раз мост 
пе ра кры ты. Мост Мас тац тваў, які быў па бу да ва ны па за га дзе 
На па ле о на ў 1801-1804 га дах, з'яў ля ец ца ўлю бё ным мес цам не 
толь кі ту рыс таў, але і са міх па ры жан.

ТА МА ТЫ ВЫ РА ТУ ЮЦЬ 
СЭР ЦА І ЗА СЦЕ РА ГУЦЬ 
АД МАР ШЧЫН

Спе цы я ліс ты ра яць час цей іх да-
да ваць у роз ныя стра вы, бо, на прык-
лад, лі ка пін з та ма таў пра ду хі ляе 
раз віц цё ра ку ны рак у жан чын, пе-
рад ае Thе Hеаlth Sіtе. Ак тыў нае спа-
жы ван не лі ка пі-
ну зні жае ры зы-
ку ра ку на 45%. 
Акра мя лі ка пі ну, 
у та ма тах шмат 
ан  ты  ак с і  дан -
таў і су праць-
з а  п а  л е н  ч ы х 
злу чэн няў. Яны 
аба ра ня юць ад 
ан ка ла г іч  ных 
за хвор ван няў за кошт ба раць бы з 
па шко джан ня мі і сва бод ны мі ра ды-
ка ла мі. Яшчэ та ма ты ра ту юць ад 
хва роб сэр ца. Яны змя шча юць ві та-
мі ны і рэ чы вы, якія пе ра шка джа юць 
утва рэн ню ха лес тэ ры на вых бля шак. 
Пры гэ тым та ма ты вы лу ча юц ца ніз-
кай ка ла рый нас цю і вы со кай коль-
кас цю клят чат кі. Гэ та да па ма гае 
зда во ліць го лад і на ла дзіць стра ва-
ван не. Сва бод ныя ра ды ка лы па гра-
жа юць не толь кі за хвор ван ня мі на 
рак, але і но вы мі мар шчы на мі. Ан-
ты ак сі дан ты ў та ма тах ад цяг ва юць 
час з'яў лен ня мар шчын.

ДА ВЕ ДА МА ЧЛЕ НАЎ СА ВЕ ТА РЭС ПУБ ЛІ КІ 
НА ЦЫ Я НАЛЬ НА ГА СХО ДУ РЭС ПУБ ЛІ КІ БЕ ЛА РУСЬ

12 чэр ве ня 2014 го да ў 11.00  у за ле па ся джэн няў Са ве та 
Рэс пуб лі кі (вул. Чыр во на ар мей ская, 9) ад бу дзец ца чар го вае 
па ся джэн не чац вёр тай се сіі Са ве та Рэс пуб лі кі На цы я наль на га 
схо ду Рэс пуб лі кі Бе ла русь пя та га склі кан ня.

На двор'еНа двор'е  ��

ДАЖ ДЖЫ І ВЕТ РА НА
А на вы хад ныя па ха ла дае да плюс 10-17

Умова 
паспяховай 

працы

Народнае — 
значыць 
жывое

Лепшы 
рэгіён 
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