
НАПРЫКАНЦЫ16

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А.  ЛЯЎКОВІЧ 
(першы на  меснiк дырэктара), М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк 
галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК (на  меснiк галоўнага рэдактара).
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  284 44 04, падпіскі і распаўсюджвання  — 
284 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81. 
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 4103.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

17 кастрычніка 2016 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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18 кастрычніка 2016 г.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Дзям'яна, 
Мацвея, Піліпа, Пятра, 
Рыгора.
К. Ганны, Лукі, Пятра, 
Юльяна.

Месяц
Поўня 16.10—21.10.
Месяц у сузор’і Блізнят.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 7.44 18.05 10.21

Вi цебск — 7.36 17.52 10.16

Ма гi лёў — 7.34 17.55 10.21

Го мель — 7.28 17.55 10.27

Гродна — 7.58 18.20 10.22

Брэст — 7.56 18.24 10.28

Пас ля 30 га доў жан чы на 
са ма мае пра ва вы ра шаць, 
коль кі ёй га доў і дзе ў яе 
та лія.

— У мя не жон ка ўся ў сі-
ня ках, та му што заў сё ды на 
ноч ма жац ца крэ мам ад мар-
шчын, нач ным крэ мам, крэ-
мам для рук, крэ мам для шыі 
і лась ё на мі для це ла.

— А сі ня кі ад куль?
— Дык яна ўвесь час з лож-

ка са слізг вае!

На мі ну лым тыд ні ма-
ла ды пі лот гра ма дзян скай 
авія цыі Пётр Смір ноў упер-
шы ню пе ра адо леў гу ка вы 
бар' ер. Яму ўда ло ся ўста-
віць дзве свае фра зы ў 
раз мо ву це шчы з тры ма 
су сед ка мі па за га рад най 
да чы.

— Ты не па мя та еш, у коль кі 
я ўчо ра з'е хаў?

— Ну, дзесь ці ў без 200 гра-
маў 2 літ ры.

УСМІХНЕМСЯ

Фота Марыны ГАРЕЛАВАЙ.

18 КАСТ РЫЧ НІ КА

1867 год — Аляс ка, ад кры тая ў 1732 го дзе 
рус кай экс пе ды цы яй пад кі раў ніц твам 

М. Гвоз дзе ва і І. Фё да ра ва, бы ла пе ра да дзе на Злу ча-
ным Шта там. Да га вор 
аб про да жы ЗША Ра-
сі яй Аляс кі і Але уц кіх 
аст ра воў быў пад-
пі са ны 30 са ка ві ка 
1867 го да, а 18 каст-
рыч ні ка та го ж го да 
прай шла цы ры мо нія 
афі цый най пе ра да чы 
Рус кай Аме ры кі Злу ча ным Шта там у аб мен на чэк 
на су му 7,2 млн до ла раў. У ста лі цы рус кай ка ло ніі 
Но ва ар хан гель ску рус кі гар ні зон са сту піў мес ца аме-
ры кан ска му.

1906 год — на ра дзіў ся (в. За ру дзі чы, ця пер у 
Смар гон скім ра ё не Гро дзен скай вобл.) 

Алесь Са ла губ, бе ла рус кі па эт, лі та ра ту раз наў ца, пуб-
лі цыст. У 1931 го дзе скон чыў БДУ. Аў тар збор ні ка вер-
шаў «Лу кіш кі», дра мы «Вя сел ле». Збі раў фальк лор, 
на род ную лек сі ку, вы ка рыс таў іх у сва іх тво рах. У 1933 
го дзе рэ прэ са ва ны, у 1934-м пры су джа ны да вы шэй-
шай ме ры па ка ран ня. Рэ абі лі та ва ны ў 1956-м.

1934 год — на ра дзіў ся Кір Бу лы чоў (Ігар Усе-
ва ла да віч Ма жэй ка), са вец кі пісь мен нік-

фан таст, сцэ на рыст. У 1980-х га дах па яго апо вес ці 
«Сто га доў та му на пе рад» зды ма юць пя ці се рый ны 
фільм «Гос ця з бу ду чы ні», які стаў са мым па пу ляр ным 
дзі ця чым філь мам та го ча су. У 1982-м Бу лы чоў уда-
сто е ны Дзяр жаў най прэ міі СССР за леп шы сцэ на рый 
(за філь мы «Праз цер ні да зо рак» і «Та ям ні ца трэ цяй 
пла не ты»).

1946 год — 70 га доў з дня на ра джэн ня Га на да 
Бад ры е ві ча Чар ка зя на, бе ла рус ка га пісь-

мен ні ка. У 1984 го дзе скон чыў БПІ. Аў тар збор ні каў 
«Аб па ле ныя жаў ру кі», «Ко лер да бры ні» і ін шых.

1947 год — на ра дзіў ся (г. Коб рын) Алег Ана-
толь е віч Страль чо нак, бе ла рус кі ву-

чо ны, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1994). Аў тар больш 
за 180 на ву ко вых прац, 35 вы на ход ніц тваў. Да сле да-
ван ні ў га лі не хі міі гар мо наў і гар ма наль най рэ цэп цыі. 
За ства рэн не і ўка ра нен не ў прак ты ку ахо вы зда роўя 
ра дые ды яг нас тыч ных на бо раў уда сто е ны Дзяр жаў най 
прэ міі Бе ла ру сі (1988).

Пят русь МА КАЛЬ, па эт, дра ма тург, пе ра клад чык:
«Не па ма гай це, ка лі не про сяць,
І не пры ходзь це, ка лі не клі чуць».
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Па га ры зан та лі: Таў-
таг ра ма. Ру і на. Аэ ра дром. 
Рэ ак тыў. Кі са. Сня да нак. 
Бі та. Ра мо нак. Ста рас та. 

Ка за. Па вер ты ка лі: Бар-
ба рыс. Ту рыст ка. Анагр. 
Ікаў ка. Аса. Ра бі на. Амя ла. 
Ік ра. Ра ка. Нос. Бок. Таз.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Ну і ну!Ну і ну!  ��

Ха рак тэр ны 
пры кус зла чын цы
Зло дзея знай шлi па скi вi цы

Тра гi ка мiч ная гiс то рыя ад-
бы ла ся ў Ста ра да рож скiм 
ра ё не. Тут се рый на га зло-
дзея зла вi лi дзя ку ю чы па кi-
ну тай iм на мес цы зла чын-
ства... устаў ной скi вi цы.

У мi лi цыю па сту пi ла не каль кi 
па ве дам лен няў пра кра дзя жы ў 
вёс цы Ста рыя Да ро гi. Вый сцi на 
след зла чын цы атры ма ла ся дзя-
ку ю чы па кi ну тым iм на мес цы 
зла чын ства рэ чах. Ся род улiк 
бы ла i част ка штуч най скi вi цы. 
Зла мыс нiк вы ра шыў пе ра ку-
сiць, ска рыс таў шы зной дзе ныя 
на кух нi пра дук ты. Пас ля ежы, 
вi даць, i за быў ся за браць гэ ты 
не аб ход ны яму прад мет. А iн-
шы раз ка ля до ма зла чы нец кi-
нуў курт ку, якая пе ра шка джа ла 
яму пра нiк нуць у акон ны пра ём. 
За тры ма лi фi гу ран та па мес цы 
жы хар ства — у вёс цы Фя до ры 
Сто лiн ска га ра ё на. Пры во быс-
ку яго жыл ля ў 39-га до ва га ра-
ней су дзi ма га бес пра цоў на га 
гра ма дзя нi на част ко ва знай шлi 
скра дзе ную ма ё масць, па ве да-
мi лi ва УУС Мi набл вы кан ка ма. 
Сёе-тое муж чы на па спеў пра-
даць на тэ ры то рыi Ста ра да рож-
ска га ра ё на. За ве дзе на кры мi-
наль ная спра ва. Гра ма дзя нi на 
па да зра юць у се рыi кра дзя жоў: 
ён за раз пра вя ра ец ца на да чы-
нен не да iн шых зла чын стваў на 
тэ ры то рыi ра ё на.

Валь шчы кі 
за ха пі лі ся...
І «па кла лі» сот ні дрэў 
без да зво лу

На тэ ры то рыі Це ля хан ска-
га ляс га са ра бот ні кі Бя ро-
заў скай між рай інс пек цыі і 
ляс ной ахо вы знай шлі не за-
кон ную вы сеч ку. Не каль кі 
со цень дрэў бы лі спі ла ва ны 
па абод ва ба кі ад ЛЭП.

— На пра вя дзен не та кой «за-
чыст кі» су пра цоў ні кі ляс га са да-
зво лу не да ва лі, — па ве да мі ла 

прэс-сак ра тар Дзярж ін спек-
цыі Воль га ГРА МО ВІЧ. — У час 
раз бо ру вы свет лі ла ся, што дрэ-
вы спі ла ва лі ра бот ні кі пры ват-
на га прад пры ем ства з Брэс та, 
якія атры ма лі пра ва на рых тоў-
ваць драў ні ну на зем лях энер-
ге ты каў у су сед нім Ган ца віц кім 
ра ё не. Ад нак валь шчы кі так 
за ха пі лі ся, што на 200 мет раў 
зай шлі на тэ ры то рыю су сед няй 
гас па дар кі. Ха лат насць ра бот ні-
каў абы дзец ца прад пры ем ству 
ў буй ную су му: за 373 спі ла ва-
ныя дрэ вы агуль ным аб' ёмам 
128 ку ба мет раў ПУП за пла ціць 
5,7 ты ся чы руб лёў і яшчэ ты ся чу 
руб лёў у якас ці штра фу.

Рас пла ціў ся 
чу жой карт кай

У ста лі цы за тры ма лі 
50-га до ва га мін ча ні на, які 
рас пла ціў ся за та ва ры 
пры да па мо зе бан каў скай 
карт кі сва ёй зна ё май без 
яе ве да ма.

— Па цяр пе лая, бу ду чы ў гас-
цях у муж чы ны, рас пі ва ла з ім 
спірт ныя на піт кі. Ка лі апош нія 
скон чы лі ся, бы ло вы ра ша на бан-
кет не спы няць: 47-га до вая жан-
чы на па пра сі ла пры яце ля сха-
дзіць у кра му, даў шы яму сваю 
бан каў скую карт ку, — па ве да мі-
ла прэс-афі цэр Пар ты зан ска га 
РУ УС г. Мін ска На тал ля ГА НУ-
СЕ ВІЧ. — Па коль кі пін-код пры 
раз лі ку ўво дзіць бы ло не трэ ба, 
муж чы на на быў дзве бу тэль кі 
га рэл кі, пас ля ча го па ра пра-
доў жы ла за стол ле. Праз ней кі 
час жан чы на пай шла да до му, 
за быў шы ся за браць бан каў скую 
карт ку. Ска рыс таў шы ся гэ тым, 
муж чы на зноў пай шоў у кра му, 
дзе пра вёў больш за двац цаць 
транс ак цый, на быў шы пра дук ты 
хар ча ван ня і спірт ное на су му ка-
ля 180 руб лёў. За ве дзе на кры-
мі наль ная спра ва за кра дзеж 
шля хам вы ка ры стан ня кам п'ю-
тар най тэх ні кі. Гра ма дзя ні ну 
па гра жае па ка ран не ў вы гля-
дзе па збаў лен ня во лі тэр мі нам 
да пя ці га доў з па збаў лен нем 
пра ва зай маць пэў ныя па са ды 
ці зай мац ца пэў най дзей нас цю 
або без па збаў лен ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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