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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.45 21.42 16.57
Вi цебск — 4.27 21.40 17.13
Ма гi лёў — 4.35 21.33 16.58
Го мель — 4.41 21.20 16.39
Гродна — 5.01 21.56 16.55
Брэст    — 5.12 21.47 16.35

Iмянiны
Пр. Ульяны, Генадзя, Яўсея.
К. Зоі, Караліны, Марыі, Антона, 
Апанаса, Міхала, Якуба.

Месяц
Апошняя квадра 30 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Блізнят.
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1789 год — на ра дзіў ся (вёс ка Пы ра ша ва, ця пер Уз дзен скі ра ён) 
Фа дзей Ве ня дзік та віч Бул га рын, вя до мы ра сій скі жур-

на ліст, пісь мен нік, лі та ра тур ны кры тык. Вы да ваў га зе ты «Се вер ная 
пче ла», ча со піс «Сын оте чест ва» і ін шыя. Аў тар гіс та рыч ных і ды-
дак тыч ных ра ма наў, на ры саў, тэ ат раль ных і лі та ра тур ных лі цэн зій, 
фель е то наў. Як лі та ра тур ны кры тык вы сту паў су праць рэа ліс тыч на-
га на прам ку ў лі та ра ту ры. У ра ма не «Іван Вы жы гін», ва ўспа мі нах і 
не ка то рых на ры сах ад люст роў ваў по быт бе ла ру саў. Па мёр у 1859 
го дзе.

1802 год — на ра дзіў ся Па вел Сця па-
на віч На хі маў — удзель нік кру-

га свет на га пла ван ня на фрэ га це «Крэй сер» і 
На ва рын скай біт вы, ге рой Крым скай вай ны, 
ва ен ны гу бер на тар Се ва сто па ля, ле ген дар-
ны ад мі рал рус ка га фло та. «Мар ская служ-
ба, — пі саў гіс то рык Яў ген Тар ле, — бы ла 
для На хі ма ва не най важ ней шай спра вай 
жыц ця, а адзі най спра вай, інакш ка жу чы: ні-
я ка га жыц ця, акра мя мар ской служ бы, ён не 
ве даў і ве даць не ха цеў і прос та ад маў ляў ся 
пры зна ваць для ся бе маг чы масць іс на ван-
ня не на ва ен ным ка раб лі ці не ў ва ен ным 
пор це».

1943 год — з на ступ лен ня ня мец кіх вой скаў су праць сіл Цэнт-
раль на га і Ва ро неж ска га фран тоў па ча ла ся Кур ская біт-

ва. Рас пра ца ва ная гіт ле раў скім Генш та бам апе ра цыя ме ла ко да вую 
наз ву «Цы та дэль». У ра ён Кур скай ду гі бы лі сцяг ну ты леп шыя злу-
чэн ні гер ман скай ар міі, у вой скі па сту пі ла но вая тэх ні ка: зні шчаль ні кі 
«Фо ке-Вульф-190А», штур ма ві кі «Хен шэль-129», тан кі «пан тэ ра» і 
«тыгр», са ма ход ныя ўста ноў кі «Фер ды нанд». Але ня гле дзя чы на ўсе 
на ма ган ні за ха ваць у сак рэ це са мо на ступ лен не, яго да ту, пла ны 
гер ман ска га ка ман да ван ня бы лі раз га да ны са вец кім бо кам, а дзя-
ку ю чы раз вед цы стаў вя до мы і дак лад ны час па чат ку на ступ лен ня: 
у 2 га дзі ны 20 хві лін. За 10 хві лін да арт пад рых тоў кі са пер ні ка па 
гіт ле раў скіх вой сках быў на не се ны ма гут ны ар ты ле рый скі контр удар. 
У вы ні ку фа шысц кія вой скі, якіх за ста лі зня нац ку, змаг лі па чаць на-
ме ча ны на ступ на дзве га дзі ны паз ней. Стра ты Гер ма ніі ў гэ тай біт ве 
скла лі ка ля 500 ты сяч ча ла век.

Еў фра сін ня ПО ЛАЦ КАЯ, свя тая апя кун ка Бе ла ру сі:

«Збі рай це доб рыя дум кі ў сэр цы сва ім, як пча ла мёд».
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Па га ры зан та лі: Ку ні ца. Ва вёр ка. Нор ка. Кі са. Арэ-
лі. Пек ла. Бэ та. Аль фа. Ад ва кат. Тэ атр. Та ра. Аса дак. 
Ка ло жа. Та ла ка. Мак. Бас. То ні ка. Эс хіл. Кар. Ніз ка. 
На га на. Ак цыз. Ерэ ван. Са ла. Ле ер. Амар. Авія цыя. 

Па вер ты ка лі: Ра са ма ха. Спа. Сук. Эла да. Дра бі ны. 
Іль ка. Ка лі зей. Цы нік. Клас. Пат. Крэс ла. Рыс. Ва ер. 
Аск. Ша ле. Апаш. Лат. На ра. Кадр. Тын. Жа ко. Абат. 
Эка но мі ка. Тар. Жа кан. Рас пла та. Ака ра ло гія.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

У бе ла рус кім кі но быў упер шы ню 
ўжы ты спец эфект. Хоць не ка то рыя кі-
на кры ты кі лі чаць, што ка ня ра за рва ла 
на са мрэч.

Баць ка па ву чае да рос лую дач ку:
— Ты па він на да вес ці свай го хлоп ца да 

вар' яц тва. Толь кі ў гэ тым ста не муж чы на 
здоль ны ажа ніц ца.

У шко ле на вы пуск ным па бі лі ся на-
стаў ні кі фіз куль ту ры і пра цы. Пе ра мог 
апош ні, та му што ка ра тэ — гэ та ка ра тэ, 
а ма ла ток — гэ та ма ла ток.

Ды за бі це вы на гэ тыя эк за ме ны.
Двор нік Ко ля.

Са ба ка — ся бар ча ла ве ка, а дэ ка ра тыў-
ны са бач ка ў ру ках — яшчэ і яго мозг.
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5 лi пе ня, пят нi ца. Стрыг чы ва ла сы сён ня не рэ-
ка мен ду ец ца: яны бу дуць доў га ад рас таць i мець 
не зда ро вы вы гляд. А фар ба ваць ва ла сы сён ня мож-
на.

6 лi пе ня, су бо та. Вель мi доб ры дзень як для 
стрыж кi, так i для лю бых кас ме тыч ных пра цэ дур. 
Вы нiк бу дзе вы дат ны.

7 лi пе ня, ня дзе ля. Вель мi не спры яль ны для 
стрыж кi дзень.

8 лi пе ня, па ня дзе лак. Дзень ма ла дзi ка для 
стрыж кi не па ды хо дзiць — гэ тым вы мо жа це ўка ра-
цiць са бе жыц цё.

9 лi пе ня, аў то рак. Стрыж ка сён ня спры яль на ада-
б'ец ца на ва шых фi нан сах. Iдзi це ў цы руль ню, ка лi 
ад чу ва е це цяж кас цi з гра шы ма. Пад стры жа ныя ў 
гэ ты дзень ва ла сы па леп шаць свой стан i бу дуць 
рас цi хут чэй.

10 лi пе ня, се ра да. Дзень вель мi спры яль ны для 
стрыж кi, якая ўма цуе стан зда роўя ва ла соў.

11 лi пе ня, чац вер. Пад стры жа ныя сён ня ва ла сы 
ў бу ду чы нi ста нуць на шмат зда ра вей шы мi i мац-
ней шы мi.

12 лi пе ня, пят нi ца. На вед ван не цы руль нi здоль-
на пры нес цi пос пех у шмат лi кiх сфе рах. Стрыж ка ў 
гэ ты дзень не толь кi па леп шыць рост ва ла соў, але i 
пры вя дзе да па ве лi чэн ня да стат ку.

13 лi пе ня, су бо та. Вель мi спры яль ны пе ры яд.
14 лi пе ня, ня дзе ля. Як стрыж ка, так i афар боў-

ван не ва ла соў да па мо гуць на ла дзiць ад но сi ны з про-
цi лег лым по лам.

15 лi пе ня, па ня дзе лак. На вед ван не сты лiс та да па-
мо жа пры ўнес цi па зi тыў ныя зме ны ў ва ша жыц цё.

16 лi пе ня, аў то рак. Стрыж ка ў гэ ты дзень не пры-
ня се ма раль на га за да валь нен ня, вы мо жа це штось цi 
стра цiць, а то i яшчэ горш — пры цяг нуць да ся бе 
хва ро бы. На вед ваць цы руль нi ка сён ня не рэ ка мен-
ду ец ца.

17 лi пе ня, се ра да. Не рэ ка мен ду ец ца на вед ваць 
цы руль ню i стрыг чы ва ла сы. Гэ тая пра цэ ду ра мо жа 
па гра жаць па гар шэн нем зда роўя, бо па гар ша ец ца 
су вязь па мiж ва мi i вы шэй шы мi сi ла мi.

18 лi пе ня, чац вер. Асаб лi ва ўда лы дзень для 
стрыж кi. Ма ла та го, што стрыж ка зро бiць вас знач-
на пры ваб ней, дык яна яшчэ па зба вiць ад не га тыў-
най энер гii, уз моц нiць пра нiк лi васць, аб вост рыць 
iн ту i цыю. Дзень так са ма спры яль ны для хi мiч най 
за вiў кi.

19 лi пе ня, пят нi ца. Пад стры га ю чы ва ла сы ў гэ-
ты дзень, вы пры цяг не це да ся бе ўда чу, у тым лi ку i 
ма тэ ры яль ную.

20 лi пе ня, су бо та. Сён ня асаб лi ва ка рыс ныя 
сiл ка ван не, рас чэс ван не, ма саж, мыц цё ва ла соў. 
Чым гус цей ва ла сы, тым больш ба гац ця. Та му 
стрыг чы ва ла сы не рэ ка мен ду ец ца, гэ тая апе ра-
цыя мо жа на шко дзiць i ства рыць лiш нiя жыц цё выя 
праб ле мы.

21 лi пе ня, ня дзе ля. Пе ры яд 
цал кам спры яль ны для ўня сен-
ня змен у пры чос ку.

22 лi пе ня, па ня дзе лак. Не-
спры яль ны пе ры яд, та му ма-
нi пу ля цыi з пры чос кай лепш 
ад клас цi.

23 лi пе ня, аў то рак. Стрыж-
ка мо жа ад моў на ад бiц ца на 
ва шым са ма ад чу ван нi i эма-
цый ным ста не.

24 лi пе ня, ася род дзе. Ад на вед ван ня са ло на вар-
та ўстры мац ца.

25 лi пе ня, чац вер. Ад лю бых пра цэ дур з пры чос-
кай лепш ад мо вiц ца.

26 лi пе ня, пят нi ца. Пе ры яд усё яшчэ не спры яль ны.
27 лi пе ня, су бо та. Стрыж ка мо жа па гор шыць 

эма цый ны i фi зiч ны стан.
28 лi пе ня, ня дзе ля. Якiя-не будзь ма нi пу ля цыi, 

звя за ныя са зме най пры чос кi, мо гуць асла бiць ва-
шы сi лы.

29 лi пе ня, па ня дзе лак. Не вель мi доб ры дзень 
для стрыж кi, ад нак усе ас тат нiя кас ме тыч ныя пра-
цэ ду ры бу дуць па спя хо выя.

30 лi пе ня, аў то рак. Ад стрыж кi лепш ад мо вiц ца.
31 лi пе ня, ася род дзе. Гэ ты дзень не па ды хо дзiць 

для стрыж кi. Але ва ла сы мож на зра бiць пры го жы мi 
пры да па мо зе ўклад кi.

ГА РА СКОП ПРЫ ЧО САК НА ЛI ПЕНЬ

...Ска заць па праў дзе, я на ват i не 
ад ра зу ўзга да ла, што ка лiсь цi ўсё ж 
на сi ла пi я нер скi галь штук. Гэ та быў не 
кла сiч ны чыр во ны «ак се су ар»: па iм 
iш ла зя лё ная па лос ка. Ды i як «на сi-
ла»: нам з ад на клас нi ка мi вы да лi гэ-
тыя не зра зу ме лыя рэ чы на лi ней цы ў 
чац вёр тым кла се, я прый шла да до му i 
па кла ла галь штук у ша фу. На заў сё ды. 
Пра «пi я нер скiя аба вяз кi» на гад ва ла хi-
ба што не аб ход насць пры бi раць пе рад 9 
Мая тэ ры то рыю ка ля пом нi ка па лег лым 
у вай ну сал да там. Але ж мы i так гэ та 
ра бi лi б, па коль кi шко ла «тры ма ла шэф-
ства» над гэ тым мес цам. Так i скла ла ся, 
што для мя не пi я не ры бы лi ней кiм мi-
фам са ста рых пад руч нi каў, якiя чы та лi 
яшчэ мае баць кi. А пi я нер ская вы трым-
ка — гэ та та кi за гар та ва ны ха рак тар цi 
неш та на кшталт...

...Гле дзя чы на «па бi тыя жыц цём» 
скульп ту ры, лаў лю ся бе на дум цы, што 
яны з усi мi сва i мi хi ба мi (у пi я нер кi ня ма 
но са, увесь твар у вы бо i нах, пi я не ру да-
ста ла ся яшчэ больш — «пад ма ра фе ча-
ны» твар, ды яшчэ i ад но пля чо не ку ды 
знiк ла) на гад ва юць пом нi кi са ста рых 
мо гi лак. На iх, зда ец ца, i не ха ва юць нi-
ко га ўжо коль кi га доў, але ўзрост толь кi 
да дае мес цу та ям нi чай ат мас фе ры, ад 

ча го лю дзi не ля ну юц ца пры дум ваць пра 
яго ўсё но выя «стра шыл кi».

У ад ным з тэкс таў да вы ста вы, якi 
на пi са ла куль ту ро лаг Воль га Ра ма на-
ва, згад ва ец ца пра зда быт кi дзi ця ча-
га фальк ло ру на «пi я нер скую» тэ му: 
роз ныя гiс то рыi пра тру ну на кол цах, 
пля му на сця не, кат ле ту з ча ла ве чым 
па зног цем i iн шыя ма ла пры ем ныя рэ-

чы, якi пе ра каз ва лi ся ў пi я нер скiх ла-
ге рах.

Не, ле пей ады сцi ад гэ тых «вы кап нё-
вых» пi я не раў, ха ця б да iн шай сця ны. 
Тут так са ма «ма ну мен таль ныя» пi я не ры 
i пi я нер кi, дак лад ней, iх фо та, зроб ле-
ныя ў Бе ла ру сi, Ра сii i ва Укра i не. На 
не ка то рых здым ках — та кiя ж «па цяр-
пе лыя», як i тыя, што ста яць пад мо хам 
на вы ста ве, на iн шых — пi я нер кi з пад-
ма ля ва ны мi ўжо ў ня даў нi час вус на мi i 
галь шту ка мi. Ёсць «эк зэмп ля ры», якiм 
уво гу ле «па шан ца ва ла» — iм, як у дзi-
ця чай кнiж цы-раз ма лёў цы, хтось цi «па-
да рыў» i ка ля ро выя шта ны, i ка шу лю, i 
на ват ску ру на тва ры не па ле на ваў ся 
па фар ба ваць. Усё, як на ле жыць: ад каз-
ны, ста ран ны i дас ка на лы па ды ход, каб 
бра лi прык лад. Вы ключ на пi я нер ская 
ры са!

...Маю ма му пры ня лi ў пi я не ры на-
пры кан цы ся мi дзя ся тых. Ка лi я спы та-
ла ся ў яе, цi ха це ла яна на сiць чыр во ны 
галь штук, ма ма вель мi ажы вi ла ся:

— Не ве даю ча му, але я i ўсе мае 
сяб ры гэ та га вель мi ча ка лi. Зра зу ме ла, 
не з-за ле нiн скiх за па ве таў, якiя ўжо i на 
той час бы лi ма ла ак ту аль ны мi. Дзе цям 

па да ба лi ся роз ныя ме ра пры ем ствы: 
«кас цёр», па хо ды. Мы доб ра ба вi лi час. 
Ад маў ля лi ся ўсту паць у пi я не ры вель мi 
рэд ка, хi ба што па рэ лi гiй ных пры чы нах. 
Тое, што ў пэў ным уз рос це школь нiк за-
вяз вае чыр во ны галь штук, ус пры ма ла-
ся на ту раль на, а вось ад мо вiц ца ад яго 
— гэ та ўжо сен са цыя...

Чар го вая iн ста ля цыя «Пi я нер скай 
вы трым кi» — фо та ла ба ра то рыя, а пе-
рад ёй — раз ве ша ныя на пры шчэп ках 
здым кi. Да рэ чы, яшчэ ад на аса цы я цыя 
з наз вай — «вы трым ка» як тэр мiн у 
фо та спра ве. Гэ та час, за якi за кры ва-
ла ся штор ка ў фо та апа ра це. На ла дзiў 
пэў ным чы нам гэ тую «оп цыю» — i вось 
та бе якас ны зды мак. Ця пер мы ма са ва 
ка рыс та ем ся лiч ба вай фо та тэх нi кай, та-
му «штор ка» гэ тая «пра цуе» час цей у 
па мя цi тых, ка му ёсць што пры га даць 
пра пi я нер скае жыц цё. I ў кож на га, дзя-

ку ю чы ёй, у «здым ках», што мiль га юць 
у га ла ве, свая коль касць свят ла, свой 
не га тыў ны цi па зi тыў ны фон.

Але ж вер нем ся да кар так, што вi селі 
на пры шчэп ках. На да лё кiх шну рах — 
«жы выя» фо та ўсмеш лi вых хлоп цаў i 
дзяў чат, ка лек тыў ныя фо та карт кi, дзе 
ўсе як адзiн — са смеш ны мi на пру жа-
ны мi тва ра мi, а па пе ра дзе — здым кi з 
«экс гу ма цыi» на шых «вы кап нё вых». 

Мо жа, на зы ваць «экс гу ма цы яй» пра-
цэс вы коп ван ня скульп тур — гэ та ўжо 
за над та, але па-iн ша му пра змроч ныя 
здым кi не ска жаш.

Вось, у прын цы пе, i ўсе «экс па на ты». 
А, ледзь не за бы ла ся на фiль мы, што 
дэ ман стра ва лi ся ў вы ста вач най за ле 
па ве ча рах. Пра «ге ро яў ча су» заўж-
ды зды ма юць кi но, вось i пра пi я не раў 
яно ёсць. Да вя ло ся па гля дзець стуж-
ку Аляк санд ра Мiты пад наз вай «Зво-
няць, ад чы нi це дзве ры...» Па сю жэ це 

дзяў чын ка Та ня на ма га ец ца ад шу каць 
ка го-не будзь з пер шых пi я не раў (та го 
па тра буе яе ўдзел у гурт ку «Чыр во ныя 
сле да пы ты»). Iн тэр нэ ту, зра зу ме ла, у 
1965 го дзе яшчэ не бы ло, та му ёй да-
во дзiц ца прос та ха дзiць па ква тэ рах i 
за да ваць ад но i тое ж пы тан не. I яна 
трап ляе ў гос цi да вя до ма га му зы кан та, 
якi, аказ ва ец ца, i быў ад ным з пер шых 
пi я не раў:

— Вось мая за мет ка ў га зе це, я та ды 
быў пi ка рам (пi я нер скiм ка рэс пан дэн-
там)! А як пад пiс ваў ся: Бяз бож нiк!

...Мая ба бу ля пi я нер кай не бы ла. 
Дзя цiн ства ў За ход няй Бе ла ру сi, якая 
пэў ны час лi чы ла ся поль скай тэ ры то ры-
яй, пас ля — вай на, а там ужо i скон чыў-
ся пi я нер скi ўзрост. За тое боль шасць яе 
вуч няў на сi лi чыр во ныя галь шту кi (ба-
бу ля шмат га доў пра ца ва ла ў шко ле). 
Яна рас каз ва ла, што ка лi бы ла яшчэ 
зу сiм ма ла дой на стаў нi цай, кi раў нiц тва 
на стой лi ва ра i ла пра вя раць, цi не но-
сяць дзе цi кры жы кi. Але ж у кi раў нiц тва 
свая спра ва, яно да лё ка i заўж ды вель мi 
за ня тае, а на стаў нi кi, асаб лi ва ка лi яны 
жы вуць у вёс цы, па вiн ны ву чыць дзя цей 
сва iх су се дзяў, ро дзi чаў i зна ё мых. Не як 
у шко лу ўсё ж за ехаў вя лi кi на чаль нiк i 
па чаў «рэйд»: па стро iў клас у ша рэн гу, 
дэ ман стра тыў на са рваў з шыi ў не каль-
кiх вуч няў кры жы кi, па кi даў iх на зям лю 
i па ехаў злос ны. Не ве даю, як та кi цуд 
стаў ся, але ба бу ля та ды на ват вы мо ву 
не атры ма ла...

...Пас ля фiль ма — дыс ку сiя. I вi да-
воч на, усiм, ка го ба чыла по бач, ёсць 
што ска заць. Мно гiя з тых, хто на вед вае 
Мiнск, лi чаць, што ён у не чым амаль як 
ма шы на ча су, якая вяр тае ця бе ў СССР. 
У ха рак та рах, па во дзi нах тых, хто на сiў 
чыр во ны галь штук, так цi iнакш вы плы-
вае «пi я нер ская вы трым ка» цi ха ця б 
на сталь гiя па та кiм мi ну лым. Так што 
не трэ ба шмат ан ту ра жу, каб уз на вiць 
у па мя цi ўсё вы шэй зга да нае, га лоў ныя 
экс па на ты — у га ла ве, у дум ках та го, 
хто на вы ста ву пры хо дзiў. I не вар та 
ка заць, што «гэ та не пра мя не».

Кож ны з нас ча сам «па лi вае мох», 
якiм па рас лi тыя рэ чы, што, зда ва ла ся 
б, хо чуць быць вы кi ну ты мi з па мя цi.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Фо та Над зеi БУ ЖАН
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Суб' ек тыўСуб' ек тыў  ��

Яны не вы тры ма лi i ўпа лi з п'е дэс та лу
...У за ле з бе лы мi сце намі муж чы на кла пат лi ва апырс квае з пуль ве рыза-

та ра зя лё нень кi мох, якi па кры вае на паў раз бу ра ныя скульп ту ры пi я не ра i 
пi я нер кi, ады хо дзiць кры ху, гля дзiць на вы нiк, нi бы та гэ та не мох, а квет кi на 
лю бi мым бал ко не... Гэ та бы ло пер шым ура жан нем ад вы ста вы «Пi я нер ская 
вы трым ка», якая пра хо дзiла у га ле рэi су час на га мас тац тва «Ў». Пры знац ца, 
я на ват на ней кае iм гнен не па лi чы ла гэ та га муж чы ну з пуль ве рыза та рам 
част кай экс па зi цыi, та кой не на вяз лi вай iн ста ля цы яй, што дэ ман струе, якiм 
вя лiз ным i ста ран на вы ра шча ным сло ем iм ху па рас ло ў на шай рэ ча iс нас цi 
ўсё, звя за нае з тым часам... Ды, зрэш ты, што дзяў чы на, на ро джа ная за год 
да раз ва лу СССР, мо жа ве даць пра пi я не раў, што цi ка ва га мо жа для ся бе 
знай сцi на гэ тай вы ста ве?

Мно гiя, хто на вед вае Мiнск, лi чаць, што ён у не чым амаль як ма шы на ча су, 
што вяр тае ця бе ў СССР. У ха рак та рах, па во дзi нах тых, хто на сiў чыр во ны 
галь штук, так цi iнакш вы плы вае «пi я нер ская вы трым ка».

Тое, што ў пэў ным уз рос це школь нiк 
за вяз вае чыр во ны галь штук, 
ус пры ма ла ся на ту раль на, а вось 
ад мо вiц ца ад яго — гэ та ўжо бы ла 
сен са цыя.

Пас ля пра гля ду фiль ма ўсе ўдзель нi кi 
вы ста вы маглі пры няць удзел 
у ад кры тай дыс ку сii.

Ар га нi за та ры рас ка за лi, што ста туi пi я-
не раў (на здым ку) лi та раль на вы ка па лi 
з-пад iм ху ка ля Ва ло жын ска га ра ё на.

Ад на з iн ста ля цый змя шчала ў ся бе 
фо та так зва ных «ма ну мен таль ных» 
пi я не раў i пi я не рак, зроб ле ныя 
ў Бе ла ру сi, Ра сii i Укра i не.

СА МА ГОН 
ЛIЎ СЯ РА КОЙ

Су пра цоў нi кi ад дзе ла ахо вы 
пра ва па рад ку i пра фi лак-
ты кi Каст рыч нiц ка га РУ УС 
ста лi цы ра зам з бай ца мi 
АМАП ГУ УС Мiн гар вы кан-
ка ма ў ляс ным ма сi ве па-
блi зу Ма ла дзеч на вы явi лi i 
лiк вi да ва лi за вод па вы ра бе 
са ма го ну.

Ся мей ная па ра з Ма ла дзе-
чан ска га ра ё на па ча ла гнаць 
яго яшчэ ле тась. З ця гам ча су 
ко ла па куп нi коў па шы ры ла ся 
— ад па вед на, вы рас лi i аб' ёмы 
вы твор час цi са ма го ну. З гэ тай 
на го ды су жэн цы на ват бы лi вы-
му ша ны па шы рыць са ма туж-
ную вы твор часць i пе ра нес цi яе 
з гас па дар чай пры бу до вы ў лес 
— па да лей ад ва чэй ад на вяс-
коў цаў. Аба ро ты са ма го на ва-
рэн ня пра цяг ва лi па вя лiч вац ца 
i апош нiм ча сам да ся га лi ўжо 
не каль кi тон. Як раз та ды да гас-
па да роў мi нi-за во да на ве да лi ся 
мi лi цы я не ры. У су жэн цаў бы ло 
кан фiс ка ва на i знi шча на 3 780 
лiт раў су ра гат най ал ка голь най 
пра дук цыi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


