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ФАКТЫ ПАДЗЕІ НАВІНЫ

На двор'еНа двор'е  

На Вадохрышча 
зноў з плю сам
19 сту дзе ня ўна чы 1—7 ма ро зу, 

а ўдзень — ад мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў
Ан ты цык лон, які пры нёс у на шу кра і ну ма роз нае на-

двор'е, сы хо дзіць на Па вол жа. На гэ тым тыд ні ў кра і не 
ўзмоц ніц ца ўплыў ат лан тыч ных цык ло наў, якія змя шча юц ца 
з За ход няй Еў ро пы. На двор'е пач не змя няц ца. Ат мас фер-
ныя фран ты пры ня суць снег, які бу дзе су пра ва джац ца за-
ве яй і па ры віс тым вет рам. Ня гле дзя чы на тое, што ма ра зы 
асла бе юць, з-за па ры віс та га вет ру бу дзе не кам форт на, 
па ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід ра ме тэа ра ло гіі, 
кант ро лі ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і ма ні то рын гу на-
ва коль на га ася род дзя Мінп ры ро ды.

У аў то рак на двор'е бу дзе вы зна чаць пе ры фе рыя ан ты-
цык ло ну, так што яшчэ бу дзе без іс тот ных апад каў. Удзень 
па за ха дзе Бе ла ру сі ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. Тэм-
пе ра ту ра па вет ра мак сі маль ная днём ад мі нус 2 гра ду саў 
па паў днё вым за ха дзе да мі нус 10 гра ду саў па паў ноч ным 
ус хо дзе кра і ны. У ся рэ дзі не тыд ня на двор'е пач не мя няц-
ца. У се ра ду на боль шай част цы тэ ры то рыі ча ка юц ца снег, 
за ві ру ха. У се ра ду ат мас фер ныя фран ты пры ня суць на 
боль шую част ку тэ ры то рыі кра і ны снег і за ві ру ху. Уна чы 
і ра ні цай у мно гіх ра ё нах, а ўдзень па паў ноч ным ус хо дзе 
ча ка ец ца моц ны па ры віс ты ве цер. На асоб ных участ ках 
да рог утво рыц ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы 
скла дзе мі нус 6—11 гра ду саў, па паў днё вым за ха дзе кра і-
ны ма роз аслаб не да мі нус 3—5 гра ду саў, у дру гой па ло ве 
дня ча ка ец ца ад мі нус 4 да 1 цяп ла. У чац вер у асоб ных 
ра ё нах кра і ны прой дзе ка рот ка ча со вы снег, на да ро гах 
мес ца мі га ла лё дзі ца. Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 
ад мі нус 2 да мі нус 7 гра ду саў, удзень бу дзе ад мі нус 4 да 
плюс 1 гра ду са.

Згод на з доў га тэр мі но вым пра гно зам ай чын ных сі ноп-
ты каў, у пят ні цу чар го вая сіс тэ ма ат мас фер ных фран тоў 
вы клі ча ў мно гіх ра ё нах кра і ны снег, днём мес ца мі — мок-
ры снег. Так са ма ча ка ец ца па ры віс ты ве цер і мя це лі ца. На 
асоб ных участ ках да рог за ха ва ец ца га ла лё дзі ца. Тэм пе ра-
ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 1—7 ма ро зу, удзень бу дзе ад 
мі нус 3 да плюс 2 гра ду саў.

Сяр гей КУР КАЧ. kurkасh@zvіаzdа.bу



«Маз га вы цэнтр» 
тэх на ла гіч най вы твор час ці

Адзі ны рэс пуб лі кан скі ву чэб на-на ву ко ва-вы твор чы 
клас тар ства ра юць Бе ла рус кі дзяр жаў ны тэх на ла-
гіч ны ўні вер сі тэт, Ма гі лёў скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт 
хар ча ван ня і Ві цеб скі дзяр жаў ны тэх на ла гіч ны ўні-
вер сі тэт.

Яго мэ та — фар мі ра ван не іна ва цый ных па ды хо даў да 
тэх на ла гіч най аду ка цыі і пад рых тоў кі ін жы нер ных кад раў. 
Пра ду гледж ва ец ца са мы шы ро кі спектр су пра цоў ніц тва 
трох ВНУ ў рам ках рэа лі за цыі ака дэ міч най ма біль нас ці 
сту дэн таў на асно ве ін тэ гра цыі рэ сур саў уста ноў аду ка цыі, 
пра вя дзен не су мес ных ме ра пры ем стваў па аб ме не во пы-
там і вы ні ка мі ра бот у іна ва цый най, на ву ко ва-тэх ніч най і 
аду ка цый най сфе рах дзей нас ці. З'я віц ца маг чы масць вы-
ка рыс тоў ваць ма тэ ры яль на-тэх ніч ныя і ін фар ма цый на-аду-
ка цый ныя рэ сур сы клас та ра для да лей ша га на рошч ван ня 
іна ва цый ных тэх на ло гій і рэ сур саў у рам ках аду ка цый на га 
пра цэ су, а так са ма рэа лі зоў ваць між на род ныя на ву ко ва-да-
след чыя пра ек ты і гран ты, якія ўяў ля юць уза ем ны ін та рэс. 
Акра мя та го, бу дуць ажыц цяў ляц ца су мес ныя фун да мен-
таль ныя і пры клад ныя да сле да ван ні ў іна ва цый най, на ву ко-
ва-тэх ніч най і аду ка цый най сфе рах, уклю ча ю чы па тэн та вую 
дзей насць і транс фер тэх на ло гій.

Так са ма за пла на ва на рэа лі за цыя су мес ных аду ка цый-
ных пра грам пад рых тоў кі кад раў най вы шэй шай ква лі фі-
ка цыі і да дат ко вай аду ка цыі да рос лых, сім по зі у маў, се мі-
на раў, кан фе рэн цый, круг лых ста лоў, кур саў па вы шэн ня 
ква лі фі ка цыі і пра фе сій най пе ра пад рых тоў кі, май стар-кла-
саў і пра фе сій най ста жы роў кі. Пры гэ тым усе ўдзель ні кі 
клас та ра за хоў ва юць сваю юры дыч ную са ма стой насць.

Сак рэ ты за сва ен ня 
кі тай скіх іе рог лі фаў

Ву чэб на-ме та дыч ны да па мож нік «На ву чан не кі тай-
ска му іе раг лі фіч на му пісь му сту дэн таў моў най ВНУ» 
вы да дзе ны ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це. 
Яго аў та рам вы сту пі ла да цэнт ка фед ры кі тай скай 
фі ла ло гіі фі ла ла гіч на га фа куль тэ та ўні вер сі тэ та 
Юлія Ма ла тко ва. Над да па мож ні кам яна пра ца ва ла 
з 2010 го да.

Для Бе ла ру сі вы дан не з'яў ля ец ца ўні каль ным і пер шым у 
гэ тай сфе ры. Пры пад рых тоў цы пад руч ні ка аў тар аба пі ра-
ла ся на вы ні кі на ву ко вых экс пе ры мен таў у вы ву чэн ні іе раг-
лі фіч на га пісь ма, якія бы лі атры ма ны ў пра цэ се вы кла дан ня 
кур са «Асно вы іе рог лі фі кі» на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це 
БДУ. Да след чык рас кры ла лінг віс тыч ныя асаб лі вас ці зна-
ка вай сіс тэ мы, а так са ма псі ха ла гіч ныя за ка на мер нас ці яе 
за сва ен ня. Ма ла ды на ву ко вец рас пра ца ва ла эфек тыў ную 
ме то ды ку на ву чан ня іе раг лі фіч на му пісь му, якая грун ту ец ца 
на агуль ных па доб ных пры кме тах іе рог лі фаў, што мо гуць 
су па даць па на пі сан ні, гу ка лі тар ным стан дар це і зна чэн ні.

Тэ а рэ тыч ны ма тэ ры ял у да па мож ні ку пад ма ца ва ны прак-
тыч ны мі за дан ня мі. Уся го пад руч нік ўклю чае 1000 іе рог лі-
фаў, якія пры зна ча ны для асва ен ня пісь ма на пер шым го дзе 
на ву чан ня. Вы дан не пры зна ча на для лінг віс таў, вы клад чы-
каў кі тай скай мо вы, сту дэн таў, ма гіст ран таў, а так са ма ўсіх, 
хто ці ка віц ца кі тай скай мо вай і іе раг лі фіч ным пісь мом.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу

Пас ля Но ва га го да 
рап тоў на вяр ну ла ся 
зі ма. Ва да ёмы 
па ча лі за мяр заць, 
і ту ды па цяг ну лі ся 
ама та ры па ры ба чыць 
ды па ка тац ца 
на кань ках. Ды вось 
толь кі за бы лі ся пра 
тое, што мі ні маль ная 
таў шчы ня лё ду 
па він на скла даць 
сем сан ты мет раў. 
Як вы нік — лі чыль нік 
па та ну лых па чаў 
на бі раць аба ро ты. 
За 14 дзён ужо за гі ну ла 
дзевяць ча ла век.

— Адзін хлоп чык па та нуў 
у Пін скім ра ё не 14 сту дзе-
ня, — га во рыць стар шы ня 
Та ва рыст ва ра та ван ня на 
во дах Ан вар ІГАМ БЕР ДЫ-
ЕЎ. — Мяс цо вы жы хар ад-
пра віў ся ра ні цай на ры бал ку. 
Праз не каль кі га дзін ён па-
тэ ле фа на ваў свай му 15-га-
до ва му бра ту і па пра сіў яго 
пры нес ці яму абед. Пад ле так 
узяў ежу і пай шоў на ва да-
ём. Па да ро зе ён пра ва ліў ся 
ў пра мы і ну. На жаль, яго вы-
цяг ну лі ўжо мёрт вым... Уво-
гу ле, мы вы сту па ем ра зам 
з Мі ніс тэр ствам па над звы-
чай ных сі ту а цы ях за тое, што 
трэ ба ўво дзіць пэў ныя за ба-
ра няль ныя ме ры. З 1995 па 
2017 га ды ў Бе ла ру сі крох кі 
лёд за браў 1168 жыц цяў.

А якіхсь ці ад мі ніст ра цый-
ных мер за вы хад на яго 
не пра ду гле джа на. І на ват 
больш за тое, ры ба кі пад час 
ле дас та ву ўпар та ле зуць на 
ва да ём, ні бы та той ка рась 
апош ні ў жыц ці. Зрэш ты, та-
кім ён і мо жа стаць, толь кі ў 
ін шым сэн се.

Вы хо дзя чы на не тры ва-
лы лёд, мы за бы ва ем пра 
тое, што ёсць ме ры бяс пе кі. 

Ры ба ло ву не аб ход на апра-
нуць вы ра та валь ную ка мі-
зэль ку, узяць з са бой «кіп-
цю ры» — вы ра та вал кі, доў гі 
лінь, свіс ток. На прык лад, у 
Ві цеб скай воб лас ці на во зе-
ры быў вы па дак, ка лі па ча лі 
та нуць двое ры ба коў. На ад-
ным з іх бы ла вы ра та валь-
ная ка мі зэль ка, ён вы плыў 
на па верх ню. А дру гі, які быў 
без аму ні цыі, пай шоў на дно. 
Глы бі ня на тым во зе ры скла-
дае 8—12 мет раў, пло шча — 
18 квад рат ных кі ла мет раў. 
Це ла знай сці для ва да ла заў 
вель мі праб ле ма тыч на.

Але не ўза ба ве на ста не 
час, ка лі да ва да ёмаў ад-
пра віц ца яшчэ больш лю-
дзей. 19 сту дзе ня ад зна ча ец-
ца Ва дох ры шча. Ча ка ец ца, 
што аку нуц ца прый дуць ка ля 
105 ты сяч ча ла век.

— Пры чым 50 ты сяч з іх 
мы ча ка ем на па стах і стан-
цы ях Го мель скай га рад ской 
ар га ні за цыі Та ва рыст ва ра-
та ван ня на во дах, — пра цяг-
вае Ан вар Ігам бер ды еў. — 
З кож ным го дам коль касць 
удзель ні каў толь кі па вя ліч-
ва ец ца. Але не ка то рыя з іх 
пры хо дзяць у не вель мі цвя-
ро зым ста не, за бы ва ю чы ся, 

што там мо гуць зна хо дзіц ца 
і ін шыя лю дзі. У тым лі ку і са 
зла чын ны мі на ме ра мі. Быў 
ад ной чы вы па дак у Мін ску. 
Муж чы на па пра сіў не зна ё-
ма га ча ла ве ка па тры маць 
га дзін нік і тэ ле фон. А ка лі 
вяр нуў ся з ва да ёма, то «па-
моч ні ка» і след пра стыў.

Як па ве да міў стар шы ня 
Мін скай га рад ской ар га ні за-
цыі Та ва рыст ва ра та ван ня 
на во дах Фё дар КЛЮКАЧ, 
у ста лі цы і пры лег лым ра ё-
не ва дох ры шчан скія ку пан ні 
бу дуць ар га ні за ва ны па блі зу 
вась мі дзе ю чых вы ра та валь-
ных стан цый. Гэ та стан цыі 
За слаўе-1 і За слаўе-2 на Мін-
скім мо ры, Вя ча, Пціч, Кры-
ні ца. А ў Мін ску па тра ды цыі 
лю дзей ча ка юць на ва да схо-
ві шчах Цнян скім і Драз ды і на 
Кам са моль скім во зе ры. У ад-
ным з мес цаў за кошт спон са-
ра бу дуць уста ноў ле ны на ват 
па лат кі з па да грэ вам і лаз няй. 
На па стах бу дуць дзя жу рыць 
ка рэ ты хут кай да па мо гі. Са-
грэц ца пас ля аку нан ня мож-
на бу дзе з да па мо гай га ра чай 
гар ба ты.

Але перш чым лез ці ў ха-
лод ную ва ду, трэ ба цвя ро за 
ацэнь ваць свае маг чы мас ці, 

каб не ад пра віц ца пас ля на 
пра цяг лы тэр мін на баль-
ніч ны.

— Лю дзям з не вель-
мі доб рым зда роў ем вар та 
ўстры мац ца ад та кіх ку пан-
няў, — ка жа га лоў ны па за-
штат ны спе цы я ліст па кам-
бус ты я ло гіі Мі ніс тэр ства 
ахо вы зда роўя Аляк сей 
ЧАС НОЙЦЬ. — На прык лад, 
у «чор ным спі се» — са су дзіс-
тыя за хвор ван ні. Гэ та ва ры-
коз ная хва ро ба, атэ раск ле-
роз, якія па гар ша юць кро-
ва за бес пя чэн не ад да ле ных 
участ каў це ла. І та му пе ра-
аха ла джэн ні ў та кіх па цы ен-
таў мо гуць зда рац ца на шмат 
час цей. Ней кіх ад мыс ло вых 
ме та даў пад рых тоў кі да ку-
пан няў у ха лод най ва дзе не 
іс нуе.

На двор'е, якое ўста ля ва-
ла ся ў Бе ла ру сі, спры яе ўзнік-
нен ню аб ма ра жэн няў. Ма ра-
зы кры ху асла бе юць, але на 
зме ну ім прый дуць снег і моц-
ны па ры віс ты ве цер. Пер шая 
дум ка ў не спрак ты ка ва на га 
ча ла ве ка — што ал ка голь 
да па мо жа са грэц ца. Ды вось 
толь кі эфект вы хо дзіць зу сім 
ад ва рот ны.

— 15—20 хві лін ча ла-
век мо жа ад чу ваць пэў ны 
пры ліў цяп ла, — пра цяг вае 
Аляк сей Час нойць. — Але 
пас ля аба вяз ко ва на сту піць 
спазм са су даў. Тэм пе ра ту-
ра це ла зні зіц ца, асаб лі ва 
на ру ках і на гах. Та му ў не-
цвя ро зым ста не на ма роз 
лепш не вы хо дзіць... Ле тась 
з аб ма ра жэн ня мі на ля чэн не 
па тра пі ла ка ля 150 ча ла век. 
60 пра цэн там з іх да вя ло ся 
ра біць ам пу та цыі і вы да ляць 
па шко джа ныя ткан кі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. 
sсhklеnnіk@zvіаzdа.bу



Та кі пад ман лі вы лёд
Беражыце сябе!Беражыце сябе!  

ЗА МЕ СЯЦ — БОЛЬШ 
ЗА 8,5 ТЫ СЯ ЧЫ ПА СА ЖЫ РАЎ

Бе ла рус кая чы гун ка ў пе ра са дач-
ных зно сі нах Мінск—Брэст—Вар-
ша ва пе ра вез ла за ме сяц больш 
за 8,5 ты ся чы па са жы раў, па ве да-
мі лі ў прэс-служ бе ма гіст ра лі.

З 10 снеж ня мі ну ла га го да на БЧ бы-
лі ар га ні за ва ны што дзён ныя пе ра са дач-
ныя зно сі ны Мінск—Брэст—Вар ша ва.

Пры на быц ці бі ле таў у Бе ла ру сі 
афарм ля юц ца два пра яз ныя да ку мен-
ты: адзін — ад Мін ска да Брэс та і дру-
гі — ад Брэс та да не аб ход най стан цыі 
на тэ ры то рыі Поль шчы, ана ла гіч на пры 
ру ху ў зва рот ным на прам ку. Пры на-
быц ці бі ле таў у Поль шчы афарм ля ец ца 
адзін пра яз ны да ку мент на ўвесь шлях 
сле да ван ня і дзве плац кар ты з ука зан-
нем кан крэт на га мес ца ў цяг ні ках.

На быць пра яз ны да ку мент так са ма 
мож на праз ін тэр нэт, пры чым на цяг нік 
Брэст—Мінск—Брэст аказ ва ец ца па слу-
га элект рон най рэ гіст ра цыі на пра езд. 
Для пра ез ду ў цяг ні ку Вар ша ва—Брэст—
Вар ша ва не аб ход на атры маць апла ча ны 
пра яз ны да ку мент (бі лет) у ка се.

Пе ра сад ка па са жы раў з цяг ні ка ў цяг-
нік ажыц цяў ля ец ца на ад ной плат фор-
ме Вар шаў ска га бо ку вак за ла стан цыі 
Брэст-Цэнт раль ны. Па гра ніч ны і мыт ны 
кант ролі пра во дзяц ца не па срэд на ў са-
ста ве цяг ні ка Поль скіх чы гу нак.

ДЗІ ЦЯ ПА ЦЯР ПЕ ЛА 
З-ЗА БА ТА РЭІ МА БІЛЬ НІ КА

У ста лі цы трох га до вы хлоп чык 
па цяр пеў з-за ба та рэі ма біль на га 
тэ ле фо на, якая ўспых ну ла.

Раз бу рэн не ба та рэі апа ра та 2015 го да 
вы пус ку ад бы ло ся ў ква тэ ры до ма па ву-
лі цы Гру шаў скай. Як па ве да мі лі ў Мін скім 
га рад скім упраў лен ні МНС, у вы ні ку па-
цяр пеў трох га до вы хлоп чык, які з апё кам 

на гі быў да стаў ле ны ў баль ні цу. Пад раз-
дзя лен ні ра та валь ні каў не пры цяг ва лі ся. 
Пры чы на зда рэн ня вы свят ля ец ца.

ЛЮ ДЗЕЙ ПЕ РА ПРАЎ ЛЯ ЮЦЬ 
НА КА ТА РАХ

Пан тон ная пе ра пра ва це раз Пры пяць 
ча со ва раз ве дзе на

З-за вы со кай ін тэн сіў нас ці ша ра шу 
пан тон на-мас та вая пе ра пра ва це-
раз Пры пяць ча со ва раз ве дзе ная. 
Пакуль ра та валь ні кі на ка та рах пе-
ра праў ля юць лю дзей з ад на го бе ра га 
на дру гі. Па ста не на 6.00 па ня дзел ка 
ра бот ні кі МНС пе ра вез лі 509 ча ла век, 
з іх — 54 дзі ця ці. Так са ма пе ра праў-
ле на 550 кі ла гра маў гру зу.

Як вя до ма, у ноч на 14 сту дзе ня з-за 
рэз ка га змя нен ня ўмоў на двор'я бы ло са-
рва на ма ца ван не пан тон на га мос та це-
раз Пры пяць у Жыт ка віц кім ра ё не, які быў 
на ве дзе ны Мі на ба ро ны і МНС 10 снеж ня 
як ча со вая ме ра, каб за мя ніць трэс ну ты 
ста цы я нар ны аў та ма біль ны мост. Ка мі сі яй 
па над звы чай ных сі ту а цы ях бы ло пры ня та 
ра шэн не апе ра тыў на ад на віць пе ра пра ву 
пас ля ўста наў лен ня спры яль ных умоў на-
двор'я — пас ля пра хо джан ня ша ра шу.

На сель ніц тва на ва коль ных ра ё наў 
апа ве шча на аб ча со вым спы нен ні ра-
бо ты пан тон най пе ра пра вы. Па ром ныя 
пе ра пра вы ка ля Пет ры ка ва і вёс кі Сня-
дзін Пет ры каў ска га ра ё на ча со ва не 
функ цы я ну юць з-за вы со кай ін тэн сіў-
нас ці ша ра шу. Пра езд ве лі ка груз ных 
транс парт ных срод каў ар га ні за ва ны па 
рэс пуб лі кан скіх да ро гах праз Жыт ка ві чы 
(М10) — Ка лін ка ві чы (Р131) — Ма зыр 
(Р36) — г. п. Лель чы цы (Р128) — Ту раў 
і праз Жыт ка ві чы (М10) — Пінск (Р6) — 
Сто лін (Р88) — г. п. Да выд-Га ра док — Ту-
раў. Ад па вед ны мі служ ба мі ўста ноў ле-
ны ін фар ма цый ныя зна кі, ар га ні за ва на 
і ўста ноў ка ча со вых пунк таў пры пын ку 
для па са жыр ска га транс пар ту.

ЗА ПУС ЦІЎ КУР' Е РА Ў КВА ТЭ РУ, 
А САМ УКРАЎ ФО ТА АПА РАТ

Су пра цоў ні кі ўпраў лен ня кры мі-
наль на га вы шу ку ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма і кры мі наль на га вы шу ку 
Пер ша май ска га РУ УС за тры ма лі 
40-га до ва га гра ма дзя ні на Ра сіі, 
якія здзейс ніў ра ба ван не ў ад но-
сі нах да кур' е ра ін тэр нэт-кра мы.

Да зла чын ства муж чы на рых та ваў-
ся ста ран на, пра ду маў усё да дэ та ляў, 
на ват ку піў жа но чыя курт ку, ка пя люш і 
абу так 36-га па ме ру. Гэ тыя рэ чы па він-
ны бы лі ства рыць у ква тэ ры ат мас фе ру 
пры сут нас ці жан чы ны. Ад ной чы та кім 
чы нам зла мыс нік не пус ціў у жыл лё гас-
па ды ню, у якой зды маў ква тэ ру. Вось і 
кур' е ра жа но чыя рэ чы ў ві таль ні па він-
ны бы лі за спа ко іць.

Ра сі я нін пры ехаў у Мінск для су стрэ-
чы з сяб роў кай, але гэ та га не ад бы ло ся. 
Муж чы на тым не менш вы ра шыў за-
тры мац ца ў го ра дзе і зняў ква тэ ру на 
су ткі. Гас па ды ні пад роз ны мі пры чы на-
мі па каз ваць паш парт для за клю чэн ня 
да га во ра ён ад маў ляў ся, хоць за жыл лё 
пла ціў спраў на. У ней кі мо мант ра сі я нін 
вы ра шыў на быць у ін тэр нэт-кра ме фо-
та апа рат за шэсць ты сяч руб лёў і зра біў 
за каз. Су стрэ ча з кур' е рам ад бы ла ся ў 
ма шы не, пас ля ча го муж чы на за пра-
сіў та го ў ква тэ ру. Зла мыс нік ада мкнуў 
дзве ры, пра пус ціў прад стаў ні ка кра мы 
і... За чы ніў іх. А каб ах вя ра не маг ла 
па зваць на да па мо гу, ён за га дзя зняў 
руч кі з вок наў. Да рэ чы, з ква тэ ры ра сія-
нін за га дзя вы нес прас, які сха ваў пад 
лес ві цай у пад' ез дзе.

Муж чы ну за тры ма лі праз во сем га-
дзін, за гэ ты час ён па спеў зняць ну мар 
у хос тэ ле. Пры ім бы лі і фо та апа рат, і 
прас. Мі лі цы я не рам зла чын ца рас тлу ма-
чыў свой учы нак крыў дай на ра сій скую 
ін тэр нэт-кра му. Ця пер яму па гра жае да 
вась мі га доў па збаў лен ня во лі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by


