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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.16 20.02 13.46
Вi цебск — 6.03 19.55 13.52
Ма гi лёў — 6.06 19.47 13.41
Го мель — 6.05 19.49 13.44
Гродна — 6.31 20.17 13.46
Брэст    — 6.35 20.15 13.40

Iмянiны
Пр. Георгія, Дзяніса, Емяльяна, 
Івана, Іларыёна, Міхаіла, Рагора, 
Яўгена.  
К. Ізабелы, Паўліны, Багдана, 
Марка, Раймунда.

Месяц
Апошняя квадра 28 жніўня. 
Месяц у сузор’і Рака.
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1680 год — на ра дзiў ся Юрый Труб нiц кi, ма гi лёў скi ле та пi-
сец. З 1725 го да — член Ма гi лёў ска га ма гiст ра та, з 

1734-га — рэ гент га рад ской кан цы ля рыi. На пi саў ад ну з час так Ма-
гi лёў скай хро нi кi (за пi сы пра па дзеi 1701-1746. Асаб лi ва пад ра бяз на 
апi саў па дзеi 1710-х га доў пе ры я ду Паў ноч най вай ны 1700-1721 гг., 
на ма ля ваў яр кiя воб ра зы гiс та рыч ных асоб та го ча су. Пры скла дан нi 
хро нi кi вы ка рыс таў успа мi ны су час нi каў i ўдзель нi каў па дзей, да ку-
мен таль ныя ма тэ ры я лы ма гi лёў ска га ар хi ва, гiс то ры ка-лi та ра тур ныя 
кры нi цы. Уклю чыў у хро нi ку i ана нiм ны са ты рыч ны памф лет «Кар на-
вал iн ша зем ны ў Поль шчы». Труб нiц кi вы зна чаў ся шы ры нёй по гля даў, 
юры дыч най да свед ча нас цю, ад ва гай, дэ ма кра тыз мам. Кры тыч на 
ста вiў ся да буй ных фе а да лаў, асу джаў iх сквап насць, вы смей ваў ва-
ен на-па лi тыч ную без да па мож насць Рэ чы Па спа лi тай, спа чу ваў на род-
ным ма сам. Хро нi ка мае вя лi кую каш тоў насць як пом нiк лi та ра ту ры i 
гiс та рыя гра фii Бе ла ру сi эпо хi ба ро ка. Па мёр у 1747 го дзе.

1874 год — у Пе цяр бур гу на ра дзiў ся Вя-
ча слаў Ру доль фа вiч Мян жын скi. 

Спад чын ны два ра нiн, сын на стаў нi ка, ён скон чыў 
юры дыч ны фа куль тэт Пет ра град ска га ўнi вер сi тэ та 
i ве даў дас ка на ла 16 моў, пры чым фар сi вы ву чыў 
толь кi для та го, каб у ары гi на ле чы таць Ха я ма. 
Гэ та з ад на го бо ку. З дру го га — пра фе сiй ны рэ ва-
лю цы я нер, пад поль шчык, член пар тыi з 1902 го да, 
на род ны ка мi сар фi нан саў, ге не раль ны кон сул у 
Бер лi не, ка ман дзi ра ва ны на Лу бян ку па за га дзе 
Дзяр жын ска га i яго пе ра ем нiк на па са дзе кi раў нi ка 
АД ПУ. Iн тэ лi гент у пенс нэ, якi тра пiў у акру жэн не 
«ску ра ных кур так» i зра бiў вы дат ную для ся бе кар' е ру. Гэ та ён пра-
во дзiў пер шыя блiс ку чыя апе ра цыi са вец кай контр раз вед кi, ад якой 
тра цi лi мо ву за меж ныя раз вед чы кi. У апош нiя га ды жыц ця кi раў нiк 
АД ПУ цяж ка хва рэў i доў гi час быў пры ка ва ны да лож ка, пра вод зя чы 
ка ле гii ве дам ства до ма. Мян жын скi па мёр 10 мая 1934 г. i па ха ва ны 
ля Крам лёў скай сця ны. У тым жа го дзе АД ПУ бы ло пе ра тво ра на ў 
ГУДБ НКУС СССР, а пе ра ем нiк Мян жын ска га, Ген рых Яго да, стаў 
так са ма нар ка мам унут ра ных спраў. У 1938 го дзе Трэ цi мас коў скi 
пра цэс вы нес пры суд, згод на з якiм Мян жын скi быц цам быў за бi ты 
ў вы нi ку ня пра вiль на га ля чэн ня па за га дзе Яго ды. Не ка то рыя гiс-
то ры кi лi чыць, што гэ та ад па вя да ла рэ ча iс нас цi (як i шэ раг iн шых 
зла чын стваў, за якiя быў асу джа ны Яго да), iн шыя ж лi чаць гвал тоў-
ную смерць Мян жын ска га ма ла ве ра год най.

1922 год — у «Пра вде» бы ла на дру ка ва на iн фар ма цыя 
пра вы сыл ку з Са вец кай Ра сii гру пы прад стаў нi коў 

рус кай iн тэ лi ген цыi. Пуб лi ка цыя на зы ва ла ся «Пер шая пе ра сця ро-
га». Гэ тае «па пя рэ джан не» бы ло ад ра са ва на iн ша дум цам, якiя не 
пры ня лi Каст рыч нiц кую рэ ва лю цыю i не бы лi згод ны з па лi ты кай 
пар тыi. У ка рот кiм га зет ным па са жы «Пра вда» ста вi ла да га неб-
на га слу па фак тыч на ўсю рус кую iн тэ лi ген цыю. Во ра га мi аб' яў ля-
лi ся ўра чы, фi ло са фы, пе да го гi, пiсь мен нi кi, iн жы не ры. «Пры ня тыя 
са вец кай ула дай ме ры за сця ро гi, — пi са ла « Пра вда» з на го ды 
вы сыл кi, — бу дуць, не су мнен на, з га ра чым спа чу ван нем су стрэ ты 
з бо ку ра бо чых i ся лян, якiя з не цяр пен нем ча ка юць, ка лi на рэш-
це гэ тыя iдэа ла гiч ныя кал ча каў цы бу дуць вы кi ну ты з тэ ры то рыi 
РСФСР» . У тыя днi 1922 го да з Ра сii бы ло вы сла на 160 дзея чаў 
куль ту ры, на зва ных «асаб лi ва ак тыў ны мi контр рэ ва лю цый ны мi 
эле мен та мi». Ся род «эле мен таў» бы лi Мi ка лай Бяр дзя еў, Сяр гей 
Бул га каў, Пi цi рым Са ро кiн i мно гiя iн шыя.

Язэп ДРАЗ ДО ВIЧ, 
мас так, скульп тар, пе да гог:

«Люб лю тое, у што ве ру, а ве ру ў тое, што люб лю».

Па га ры зан та лі: 1. Па пе ра або пер га-
мент, скру ча ныя труб кай. 4. Бар ка ла баў скі 
... . Пом нік бе ла рус ка га пісь мен ства па чат ку 
XVІІ ста год дзя, ство ра ны на Бы хаў шчы не, у 
вёс цы Бар ка ла ба ва; ары гі нал зна хо дзіц ца ў 
Дзяр жаў ным гіс та рыч ным му зеі Маск вы. 7. 
Асоб ны па кой у ма нас ты ры; у ... бе ла рус кая 
асвет ні ца XІІ ста год дзя, свя тая Еў фра сін ня 
По лац кая зай ма ла ся пе ра піс ван нем кніг. 10. 
Тое, да ча го імк нуц ца. 11. «За што зма га лі ся, 
як ба ра ні лі ве ру, -\\Хай зве да юць усе ... праз 
па пе ру». («Ле та пі сец». М.Баг да но віч). 16. Бу-
ды нак у Бы ха ве, дзе зна хо дзі лі ся ў зня во лен ні 
ўдзель ні кі за мо вы Л. Кар ні лаў, А. Дзя ні кін і інш; 
гэ тая па дзея знай шла ад люст ра ван не ў мас-
тац кім кі на філь ме «Гі бель ім пе рыі». 17. Кам-
плект дру кар скіх лі тар. 18. «... Пры дняп роў 'я». 
Бы хаў ская ра ён ная га зе та. 19. Гру дзі наў скі ... 
Ба та ніч ны пом нік рэс пуб лі кан ска га зна чэн-
ня, які зна хо дзіц ца на Бы хаў шчы не, у вёс цы 
Гру дзі на ва. 22. Част ка тэкс ту, на дру ка ва ная 
ў ад ну лі нію. 23. Збро е вая ... . На ву чаль ная 
ўста но ва, якая не ка лі іс на ва ла пры бы хаў скай 
лі цей най гар мат най май стэр ні. 28. Учас так чы-
гун кі па між дзвю ма стан цы я мі. 30. Пар то вае 
збу да ван не для пры ча лу суд наў. 32. «Шые ... 
ка жу шок». Збор нік вер шаў для дзя цей бе ла-
рус ка га паэ та, пра за іка Мі ха і ла Па зня ко ва, 
ура джэн ца Бы хаў шчы ны (вёс ка За брод дзе). 
33. «Га рэц кія ... ». Што га до вая на ву ко вая кан-
фе рэн цыя, пры све ча ная М.Га рэц ка му, ад ным 
з ар га ні за та раў якой доў гі час быў лі та ра ту-
раз наў ца, док тар фі ла ла гіч ных на вук Мі ха іл 
Му шын скі, ура джэ нец Бы хаў шчы ны (вёс ка 
Мок рае). 34. Тое, што і стрэл.

Па вер ты ка лі: 1. Па са да, якую зай маў у 
ка ра ля Да ніі і ў ві лен ска га біс ку па бе ла рус кі 

асвет нік-гу ма ніст, пер ша дру кар, пісь мен нік 
Фран цыск Ска ры на. 2. Род, ха рак тар і сту-
пень удзе лу ў чым-не будзь. 3. Веч на зя лё нае 
хвой нае дрэ ва. 5. Асоб ная кніж ка яко га-не-
будзь вы дан ня збо ру тво раў. 6. Ра сій скі цар, 
які на ве даў Бы хаў ле там 1706 го да. 8. Князь, 
мі фіч ны пер ша на сель нік Бе ла ру сі, ро да па чы-
наль нік бе ла рус ка га эт на су. 12. ... або Вох. 
Па вод ле па вер' яў, ма лень кі ба ра да ты ча ла-
век, воб раз яко га су стра ка ец ца ў бе ла рус кіх 
ча ра дзей ных каз ках. 9. За кон ча ная част ка 
спек так ля, дра ма тыч на га тво ра. 13. Буй ны по-
чырк ста ра жыт ных сла вя на-рус кіх, ла цін скіх і 
грэ час кіх ру ка пі саў. 14. Фе а до сій .... Проз ві шча 
ге роя Са вец ка га Са ю за, вы дат на га снай пе ра, 
ура джэн ца Бы хаў шчы ны; яго імем на зва ны 
ву лі цы ў га ра дах Мін ску, Санкт-Пе цяр бур гу, 
Го ме лі, Бы ха ве. 15. Кні га аб ла дзе мо вы; яе ў 
1619 го дзе вы даў пісь мен нік, цар коў ны дзе яч 
Мя ле цій Смат рыц кі, які доў гі час жыў у ма ёнт ку 
Бар ка ла ба ва. 20. ... Страль цоў. Імя бе ла рус-
ка га пісь мен ні ка, док та ра фі ла соф скіх на вук, 
ма лая ра дзі ма яко га — вёс ка Ху тар, што на 
Бы хаў шчы не. 21. Да ку мент, які свед чыць пра 
які-не будзь факт. 24. ... Са пе га. Імя дзея ча 
ВКЛ, мыс ля ра, дып ла ма та, які ва ло даў бы-
хаў скім зам кам; ня даў на ар хе о ла гі знай шлі 
на тэ ры то рыі зам ка герб Са пе гаў на каф лі. 25. 
Пя тая но та му зыч най га мы. 26. Кні га Ф.Ска ры-
ны, на ты ту ле якой быў зме шча ны яго пер шы 
вер ша ва ны твор. 27. Ты туль ны .... Ста рон ка 
ў па чат ку кні гі, дзе на дру ка ва на яе наз ва. 29. 
Лёг кая праз рыс тая тка ні на. 31. Зван не, звя за-
нае з па чэс ным ста но ві шчам. 32. «Цё мен сам, 
бе лы ...,\\Пя дзі дзве ва ла сы». («Я му жык-бе ла-
рус». Я.Ку па ла).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Ад плы вае Жнi вень, ад плы вае,
Рэч ка ча су ве дае ку ды...
Бра це Жнi вень, я та бе жа даю
Плыць — не ве даць го ра i жур бы.

Стрэ неш хма ру — 
пры га дай, як све цiць

Со ней ка у Крэ ве над вяр бой.
Стрэ неш бу ру — пры га дай, як ве цер
Ла шчыць хва лi На ра чы сi вой.

Стрэ неш не руш — пом нi, як зля тае
Знiч ка на маўк лi вы, цём ны сад...
Чо вен Жнiў ня ўда ле чы знi кае.
Рэч ка ча су не ця чэ на зад.

Вы пуск нi кi лiнг вiс тыч ных фа куль тэ таў 
мо гуць га ва рыць «Сва бод ная ка са» на 
не каль кiх мо вах.

Я ду ма ла, што не пры го жых лю дзей 
не бы вае, па куль не пры ме ры ла ша пач-
ку для ба сей на.

З фо ру му на ме ды цын скім сай це:
«Доб ры дзень дак та ры, мя не за вут На-

тал ля. Я зье ла 15 пор цый ма ро жа на ва і 
ці пер у мя не ба ліц гор ла і шу міць у га ла ве, 
што ра біць?»

Ад каз.
«Доб ры дзень, На тал ля! Для гор ла пі-

це га ра чы чай з ма лі най, а пра га ла ву не 
тур буй це ся — гэ та прос та ве цер».

На су страч свя ту бе ла рус ка га 
пісь мен ства ў Бы ха ве

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Скру так. 4. Ле та піс. 7. Кел ля. 

10. Мэ та. 11. Па том кі. 16. Тур ма. 17. Шрыфт. 18. Ма-
як. 19. Парк. 22. Ра док. 23. Шко ла. 28. Пе ра гон. 30. 
Пірс. 32. Во жык. 33. Чы тан ні. 34. Вы страл.

Па вер ты ка лі: 1. Сак ра тар. 2. Ро ля. 3. Туя. 5. Том. 
6. Пётр. 8. Бай. 9. Акт. 12. Ох. 13. Устаў. 14. Сма ляч коў. 
15. Гра ма ты ка. 20. Ба рыс. 21. Пра та кол. 24. Леў. 25. 
Фа. 26. «Іоў». 27. Ліст. 29. Ажур. 31. Сан. 32. Вус.

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2957--2956-

У М Е  Л Ы Я  Р У Ч  К ІС Е З О Н  Н А Р Ы Х Т О В А К

З А  К О  Н Ы  С Т Ы  Л Ю

Гру шы кан сер ва ва ныя
Спат рэ біц ца (на 3-літ-

ро вы сло ік): гру шы, ва да, 
цу кар — 1 шкл., кіс ла та лі-
мон ная — 1 ч. л., ка ры ца — 
1 ч. л., гваз дзі ка — 3 шт.

Гру шы раз ра за ем на 
4 част кі, вы да ля ем пла да-
нож ку і на сен ную ка ме ру. 
Да во лі шчыль на ўклад ва-
ем у доб ра вы мы тыя сло і кі 
і ўсы па ем лі мон ную кіс ла ту. 
За лі ва ем гру шы кі пе нем і на кры ва ем на крыў кай. Да ем 
на ста яц ца 15-20 хві лін. За тым злі ва ем ва ду ў каст ру-
лю, да да ем ту ды ж цу кар і да во дзім да кі пен ня. У гэ ты 
час у сло ік за клад ва ем гваз дзі ку і ка ры цу (ад лом ва ем 
ад па лач кі 1 см або за сы па ем 1 чай ную лыж ку мо ла-
тай). За лі ва ем гру шы га ра чым сі ро пам і за кат ва ем. 
Ад праў ля ем пад «фут ра» на су ткі.

Бак ла жа ны ў ад жы цы
Спат рэ біц ца: бак ла жа-

ны — 3 кг, па мі до ры (чыр-
во ныя) — 3 кг, пе рац бал-
гар скі — 1 кг, час нок — 2 
шт., соль — 100 г, цу кар 
— 200 г, во цат (9% ) — 150 
мл, алей — 250 мл, пе рац 
вост ры — 2 шт.

Бак ла жа ны па рэ заць 
паў коль ца мі шы ры нёй 1—1,5 см, па са ліць і па кі нуць 
на 40 хві лін. Па мі до ры, пе рац бал гар скі, час нок, вост-
ры пе рац пе ра кру ціць праз мя са руб ку. Да даць цу кар, 
соль, во цат і да вес ці да кі пен ня. Бак ла жа ны пра мыць 
у ха лод най ва дзе, ад ціс нуць, да даць у кі пя чую ад жы-
ку. Ва рыць бак ла жа ны з мо ман ту за кі пан ня 20 хві лін, 
пе ры я дыч на па меш ва ю чы. Рас клас ці па стэ ры лі за ва-
ных сло і ках, за ка таць, ахі нуць у «фут ра». Ка лі вы не 
лю бі це над та вост ра га, то коль касць вост ра га пер цу 
трэ ба па мен шыць.

Адзен не 
для куб ка

Гэ та мо жа быць па-
цеш ным і не тры ві яль-
ным па да рун кам для 
бліз ка га ча ла ве ка. Акра-
мя вы ключ на дэ ка ра-
тыў най функ цыі, та кая 
мі лая штуч ка за хоў вае цяп ло лю бі ма га 
на пою і пры ем на са гра вае ру кі, за сце ра-
га ю чы іх ад куб ка, які апаль вае.

Як вы браць муж чын скiя джын сы
Джын сы но сяць усе. Джын сы па трэб ны як для 

што дзён на га на шэн ня, так i для па хо даў у рэ ста-
ра ны i нач ныя клу бы. Па ды дуць яны i для пра вя-
дзен ня дзе ла вых су стрэч. 

Яны заў сё ды роз ныя: вуз кiя i шы ро кiя, доў гiя, з 
па цёр тас ця мi, iр ва ныя, раз на стай ных ко ле раў, фак-
тур i фа со наў. Зда ва ла ся б, што мо жа быць пра сцей, 
чым на быць для ся бе па ру джын саў? Ад нак, як па-
каз вае прак ты ка, вя лi кi вы бар та ва ру вель мi час та 
пры во дзiць па куп нi ка ў ту пiк. Перш за ўсё пра вiль на 
вы бра ныя джын сы па вiн ны вам па ды хо дзiць, быць 
па трэб на га па ме ру, фа со ну i вы со кай якас цi. Пра-
вiль на па да бра ныя джын сы па вiн ны ха ваць не ка то-
рыя не да хо пы, пад крэс лi ваць плю сы ва шай фi гу ры, 
на блi жа ю чы сi лу эт да iдэа льна га.

Не вя лi кiя па ра ды для тых, хто збi ра ец ца куп-
ляць джын сы:

1) Цём на га ко ле ру ад на тон ныя джын сы да зва ля юць 
вi зу аль на па мен шыць аб' ём ног, та му не рэ ка мен ду-
юц ца для лю дзей з ху ды мi на га мi.

2) Яр кiя ма дэ лi, на ад ва рот, па вя лiч ва юць аб' ём ног 
i не рэ ка мен ду юц ца для ўла даль нi каў поў ных ног.

3) Джын сы, ка лi 
яны зна хо дзяц ца ў ад-
ной ка ля ро вай га ме, 
да зва ля юць вi зу аль на 
зра бiць но гi даў жэй-
шы мi.

Да па хо ду ў кра му 
не аб ход на зра бiць 
на ступ нае:

1. Пра вес цi не аб ход ныя за ме ры (даў жы ню, аб' ём 
ста ну) цi па гля дзець iх на эты кет цы на джын сах з ва-
ша га гар дэ ро бу.

2. Вы бi ра ем абу так, з якiм збi ра ем ся ў бу ду чыні на-
сiць джын сы. Мож на за ха пiць яго з са бой у кра му.

3. Не аб ход на вы ра шыць, яко га ко ле ру бу дуць 
джын сы i для яко га се зо на мы iх бя ром.

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

Сак рэты бар шчу
� Бу рак трэ ба па чыс цiць i ва рыць увесь час цал кам 

у бу лё не, па куль той га ту ец ца. За тым мя са i бу рак вы-
няць, бу лён пра ца дзiць i ва рыць боршч як звы чай на, 
толь кi ў са мым кан цы пры га та ван ня ва ра ны бу рак 
на дзер цi на буй ной тар цы, па клас цi ва ўжо га то вы 
боршч. Даць за кi пець i вы клю чыць. Смак асаб лi вы, 
а ко лер вы дат ны.

� Ка пус та i боршч бу дуць больш на сы ча ны мi i 
смач ны мi, ка лi ў iх зва рыць цэ лую буль бi ну, а за тым 
рас цер цi. Рас цiс каць у каст ру лi цi ў па тэль нi з за-
смаж кай.
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Пе рад мос там на вост раў Па гра ніч ны, 
які ня даў на ад крыў ся для на вед валь-
ні каў у Брэсц кай крэ пас ці, уста ноў-
ле ны пла ва ю чы танк пас ля ва ен на га 
пе ры я ду ПТ-76Б.

На пом нім, вост раў Па гра ніч ны — адзі-
ная тэ ры то рыя Рэс пуб лі кі Бе ла русь на ле-
вым ба ку За ход ня га Бу га, — да гэ та га го да 
на ле жаў па меж на му ве дам ству на шай кра-
і ны. Жур на ліс ты пра зва лі яго вост ра вам, 
на якім спы ніў ся час. Там мно гае за ха ва ла-
ся ў тым вы гля дзе, якім бы ло ад ра зу пас-
ля вай ны. Та му зра зу ме лая ці ка васць да 
вост ра ва шмат лі кіх на вед валь ні каў. Ця пер 
тут хоць і за ста ла ся па меж ная зо на, але 
ту рыс ты атры ма лі маг чы масць на ве даць 
вост раў ар га ні за ва ны мі гру па мі.

Танк стаў пер шым экс па на там, які ўба-
чаць на вед валь ні кі Па гра ніч на га. Бро не-
ма шы ну, якую аб на ві лі на ба зе ва Уруч чы, 
Брэс ту пе ра даў аса біс та мі ністр аба ро ны 
Юрый Жа до бін. Па доб ная тэх ні ка ў свой 
час бы ла са май ма са вай ся род пла ва ю чых 
тан каў і з 1951 го да ста я ла на ўзбра ен ні Са-
вец кай Ар міі і вой скаў яшчэ паў та ра дзя сят-
ка кра ін све ту. Гэ тыя тан кі па спе лі прай сці 
на ват пек ла ча чэн скай вай ны. За раз адзін 
з іх за няў га на ро вае мес ца на тэ ры то рыі 
Брэсц кай крэ пас ці ў якас ці экс па на та.

Танк да ста ві лі на но вае мес ца дыс ла ка-
цыі тэх ні кай ЖКГ. А ў Мі ніс тэр стве аба ро-
ны па абя ца лі па поў ніць брэсц кую экс па зі-
цыю ба я вой тэх ні кі но вы мі экс па на та мі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Брэст і ня мец кі Ра венс бург сяб ру юць 
амаль чвэрць ста год дзя. За гэ ты час 
га ра ды на ла дзі лі да во лі тры ва лыя 
куль тур ныя су вя зі, па ста ян на аб-
мень ва юц ца дэ ле га цы я мі прад стаў-
ні коў га рад скіх ор га наў ула ды і гра-
мад скас ці.

Гос ці з Ра венс бур га заў сё ды пры яз джа-
юць да нас на дзень го ра да, брас таў ча не 
так са ма ўдзель ні ча юць у свя тах ня мец кіх 
сяб роў. Не ма лую ро лю ва ўсіх азна ча ных 
ста сун ках ады гры вае жа но чая гра мад-
скасць га ра доў абедз вюх кра ін.

Жан чы ны з Ра венс бур га не раз бра лі 
ўдзел у пра ек тах, звя за ных з гу ма ні тар най 
да па мо гай ін ва лі дам, хво рым дзе цям. На 
гэ ты раз ві зіт 22 жан чын з Ра венс бур га ў 
Брэст меў азна ям лен чы ха рак тар. Гос ці 
на ве да лі наш пан чош ны кам бі нат, тэ ры та-
ры яль ны цэнтр са цы яль на га аб слу гоў ван-
ня Мас коў ска га ра ё на Брэс та, па слу ха лі 
кан цэрт ар ган най му зы кі ў кас цё ле, гу ля лі 
па вя чэр нім го ра дзе.

Пад час пры ёму ў стар шы ні Брэсц ка га 
гар вы кан ка ма ба кі аб мер ка ва лі кі рун кі да-
лей ша га су пра цоў ніц тва.

Яна СВЕ ТА ВА.

УВА ХОД НА ПА ГРА НІЧ НЫ «АХОЎ ВАЕ» ТАНК

У ПА БРА ЦІМ СКІХ СТА СУН КАЎ — ЖА НО ЧЫ ТВАР

«ПРА ЦА ТЭ РА ПІЯ» ДЛЯ ГРА ФІ ЦІС ТАЎ
Два ста ліч ныя пры яце лі 17 і 16 га доў вы ра шы лі ўнес ці ў свае 
ка ні ку лы «твор чы мо мант»: вы пра ві лі ся ў пе ша ход ны пе ра ход 
на скры жа ван ні ву лі цы Баг да но ві ча і пра спек та Ма шэ ра ва, дзе 
па ча лі «рас піс ваць» ра лет кі ёс ка фар бай. За чым іх і за спеў 
на рад мі лі цыі...

Юна коў да ста ві лі ў Цэнт раль ны РУ УС ста лі цы, дзе пра вя лі пра-
фі лак тыч ную раз мо ву. А по тым гіс то рыя атры ма ла пра цяг: хлоп цы 
апы ну лі ся на тым жа са мым мес цы ка ля кі ёс ка, але з... ану ча мі ў 
ру ках. За тым, як яны ад мы ва лі свае «мас тац твы», на зі ра ла пра да-
вец кі ёс ка і ма ці ад на го з па ру шаль ні каў. Па пры знан ні жан чы ны, 
яна не ад на ра зо ва спра ба ва ла пры вес ці да ро зу му сы на, але мар на. 
Та му ма ці шчы ра пры зна ла ся, што, маў ляў, маг чы ма, та кая «пра ца-
тэ ра пія» на рэш це пой дзе на ка рысць сы ну.

Тым не менш у да чы нен ні да ама та раў на сцен на га «жы ва пі су» 
мо гуць быць скла дзе ны ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы за на ўмыс-
нае па шко джан не ма ё мас ці з на кла дан нем штра фу да 5 міль ё наў 
руб лёў. Да рэ чы, толь кі за сем ме ся цаў гэ та га го да ў ста лі цы бы ло 
за тры ма на больш за 30 гра фі ціс таў, у да чы нен ні да якіх скла да лі ся 
ад мі ніст ра цый ныя пра та ко лы. Адзін з па ру шаль ні каў быў пры цяг ну ты 
да кры мі наль най ад каз нас ці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А я кажу 
— з’есці!


