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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.17 18.38 11.21
Вi цебск — 7.07 18.27 11.20
Ма гi лёў — 7.07 18.28 11.21
Го мель — 7.02 18.26 11.24
Гродна — 7.32 18.54 11.22
Брэст    — 7.32 18.56 11.24

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, Андрэя, 
Валянціна, Васіля, Данілы, Івана, 
Іосіфа, Ісака, Кандрата, Канстанціна, 
Уладзіміра.
К. Разаліі, Ружы, Конрада, Францішка.

Месяц
Маладзік 5 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА, 

ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л.  ЛАХ МА  НЕН КА,
С. ПРОТАС (першы на  меснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, 
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, 
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, сакратарыята — 
292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; 
«Мясцовае самакіраванне»  — 292 44 12, уласных  карэспандэнтаў: 
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, 
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81. 
http://www.zviazda.by; 

e-mail: info@zvyazda.minsk.by, 
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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.

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.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 23.419.  Iндэкс 63850.  Зак. № 4317.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         3 кастрычніка 2013 года.

Б Е Л А Р У С К А Я 
Г А З Е Т А

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Па га ры зан та лі: Сом. Ан ты ло па. Ка чан. Ялі на. Хром. 
Трук. Аф ры ка. За вея. Зе бу. Кат. Акт. Бук са. Ця га. Арк. Жа ко. 
Аск. На рад. Апо ка. Ра дон. Дып ла мат. Ажан. Іда. Ікс. Па го рак. 
Улар. Ро тар. Апа ла. Мол. Агат. Га бе лен.

Па вер ты ка лі: Зеў. Ар хар. Ру бец. Ка ра. Па ні. Яма. Ага-
род. Ка ро ва. Кар. Кокс. Ма кі. Клан. Ура за. Ан тык. Ха лоп. 
Чар ка. Атам. Уат. Пра лог. То нік. Ра ла. Зубр. Луг. Жа ба. 
Век тар. Мір. Ка на да. Ме ся ца ход. Так са фон.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Дзень па чат ку кас міч най эры ча ла вец тва. Аб ве шча ны Між-
на род най фе дэ ра цы яй аст ра наў ты кі ў ве рас ні 1967 го да.

Су свет ны дзень жы вёл. Ад зна ча ец ца па ра шэн ні Між на-
род на га кан грэ са пры хіль ні каў ру ху ў аба ро ну пры ро ды, які 
пра хо дзіў у 1931 г. у Фла рэн цыі.

1582 год — у ад па вед нас ці з ука зам Па пы Рым ска га Гры го рыя 
ХІ ІІ, у ка та ліц кіх дзяр жа вах пра ве дзе на рэ фор ма юлі ян-

ска га ка лен да ра, быў уве дзе ны но вы (гры га ры ян скі) ка лян дар. Ра зам 
з ін шы мі дзяр жа ва мі на гэ ты ка лян дар пе рай шлі і бе ла рус кія зем лі, 
якія ўва хо дзі лі ў Рэч Па спа лі тую (Са вец кая Ра сія гэ ты стыль пры ня ла 
31 сту дзе ня 1918 го да).

1883 год — з Па ры жа ўпер шы ню ад пра віў ся ў шлях кан ты нен-
таль ны цяг нік «Ус ход ні экс прэс». Марш рут яго пра ля гаў 

праз Страс бург, Ве ну, Бу да пешт і за кан чваў ся ў Бу ха рэс це. У 1906 
го дзе, пас ля па бу до вы зна ка мі та га Сімп лан ска га ту нэ ля, «Ус ход ні 
экс прэс» па чаў здзяйс няць 
па езд кі да Стам бу ла. Са 
з'яў лен нем больш тан ных 
авія лі ній пры бы так ад экс-
прэ са стаў па даць, і ў 1977 
го дзе яго аб слу гоў ван не, 
зда ва ла ся б, кан чат ко ва 
спы ні ла ся. Ад нак дзя ку ю-
чы прад пры маль ні ку і эн-
ту зі яс ту чы гу нак Джэй мсу 
Шэр ву ду ле ген дар ны цяг-
нік, пра слаў ле ны ў зна ка-
мі тым дэ тэк ты ве Ага ты Крыс ці (а так са ма ў ра ма нах Грэ ма Гры на 
«Стам буль скі экс прэс» і Сід ні Шэл да на «Ка лі на сту піць заўт ра»), на быў 
дру гое на ра джэн не: 25 мая 1982 го да — ужо як «Ве не цы ян скі Ус ход ні 
экс прэс» — ён па чаў кур сі ра ваць з Лон да на ў Ве не цыю.

1948 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Грод на) Аляк сандр 
Мух та ра віч Бай чо раў, бе ла рус кі фі ло саф, док тар фі ла-

соф скіх на вук (1986), пра фе сар (1988). Да сле дуе праб ле мы знеш няй 
па лі ты кі ЗША, еў ра пей скай бяс пе кі і між на род на га кант ро лю над уз-
бра ен нем.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, па эт, пуб лі цыст, пе ра клад чык:

«Дзі цё, што ў ко ла се зяр но...»

— Жон ка-а-а, пры яз джай, лю бо шча-
мі на пра цоў ным ста ле зой мем ся!

— Дык у ця бе ж там сак ра тар ка!
— А што, мож на?

Пас ля та го, як па жар ад вог не ту шы-
це ля стаў яшчэ мац ней шым, Вар ва ра 
Пят роў на зра зу ме ла, дзе дзе ці ха ва лі ад 
яе ал ка голь.

Ціха-ціха,
ты дома...
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Не зям ная па чва ра — 
жа ле за бе тон ны 
дот не вя до ма якой 
вай ны за та iў ся пад 
сос на мi ка ля ляс ной 
да ро гi. Праз сот ню 
мет раў гэ тая да ро га 
вы бя гае на па лян ку 
да бра мы ад ро джа на га Бар ка ла баў ска га 
ма нас ты ра. Ста ра жы лы ка жуць, што ста ры 
дот ледзь-ледзь здо ле лi пе ра су нуць да лей 
ад да ро гi, дзе ён i за стаў ся ля жаць да хам 
унiз, аб рас та ю чы ма ла ды мi дрэў ца мi.
Хто ве дае, маг чы ма, у бу ду чы нi пад 
сло ем зям лi яго зной дуць ар хе о ла гi. 
Цi зра зу ме юць на шы да лё кiя на шчад кi, 
ча му гэ ту па чва ру ад кi ну лi да лей ад да ро гi, 
якая вя дзе ў храм?

Ча ра да ста год дзяў пра мi не,
Па ля цiць да зор ных ка ра го даў…
Што та ды рас ка жуць пра мя не
Ар хе о ла гi трох ты сяч на га го да?

Зной дуць плуг —
 за зна чаць, што араў.
Зной дуць шклян ку —
 ска жуць, жыў не сум на,
А як зной дуць вер шы, што пi саў,
Мо жа, ска жуць:
 про дак быў ра зум ны.

Не уця мяць толь кi ад на го:
Для ка го той дот ка ля да ро гi,
На ка го я гар та ваў ля зо,
I на вош та бу да ваў аст ро гi?

Вы на хо дзiў, як хут чэй за бiць
Ды за быць сваю вi ну прад Бо гам…
Ар хе о ла гам ня цяж ка быць —
Цяж ка зра зу мець ся бе са мо га.

ДАБ РА ЧЫН НЫ БАЛЬ У ВІ ЦЕБ СКУ
5 каст рыч ні ка а 18-й га дзі не ў Ві цеб ску ў куль тур на-гіс та рыч ным 
комп лек се «За ла тое ко ла Ві цеб ска «Дзві на» прой дзе даб ра чын ны 
баль у сты лі ХІХ ста год дзя. Усе срод кі ад про да жу квіт коў і атры-
ма ныя рэ чы (кан сер вы, корм для жы вёл, пад сціл кі і г.д.) бу дуць 
пе ра да дзе ны га рад ско му пры тул ку для бяз до мных жы вёл. Кві ток 
на баль каш туе 20 ты сяч рублёў.

Пры ту лак для бяз до мных жы вёл Ві цеб ска быў ад кры ты 16 жніў ня 2011 
го да і іс нуе дзя ку ю чы эн ту зі яз му на чаль ні ка ўста но вы На тал лі Зу ба вай, 
су пра цоў ні каў пры тул ку, ва лан цё раў. Сён ня пры ту лак пе ра жы вае не 
леп шыя ча сы. Гэ та звя за на з не да стат ко вым фі нан са ван нем, з вя лі кай 
коль кас цю га да ван цаў, з імк нен нем га ра джан пад кі нуць пры тул ку жы вёл, 
а не за браць іх ад туль.

Гэ тым ба лем рас па чы на ец ца се зон 2013-2014 гг. у Ві цеб ску, дзе па доб-
ныя ме ра пры ем ствы ўжо ста лі тра ды цый ны мі дзя ку ю чы клу бу гіс та рыч най 
рэ кан струк цыі «Паў ноч ная ве жа» і яго ка ар ды на та рам Элі Пет ра чэн цы і 
Хрыс ці не Бон да ра вай. Баль бу дзе скла дац ца з двух ад дзя лен няў: валь са-
ва га і кант ра данс на га. Пра гу чаць тво ры су час ных кам па зі та раў і аў та раў 
ХІХ ста год дзя ў жы вым вы ка нан ні.

Воль га ЧАЙ КОЎ СКАЯ

�

У АМЕ РЫ КУ НА ГАР БУ ЗАХ?
У ліс та па дзе на паў днё вым ус хо дзе Гер ма ніі, па блі зу го ра да Люд вігс-

бур га, ад бу дзец ца тра ды цый нае свя та збо ру ўра джаю гар бу зоў. Да сяг-
нен ні ня мец кіх фер ме раў вар тыя за хап лен ня: пла ды ня рэд ка ва жаць 
больш за 200 кг, а рэ корд свя та на огул фан тас тыч ны — 635 кг!

У гэ тыя дні ў ста ра жыт ным рэ ста ра не XVІІ ста год дзя мож на па каш-
та ваць мност ва страў, пры га та ва ных з тых са мых гар бу зоў: гас цям па-
да юць за пя кан кі, пі ра гі, пю рэ, су пы і на ват пель ме ні. Але ўпры га жэн нем 
пра гра мы з'яў ля ец ца гар бу зо вая рэ га та. У гэ тым ад мет ным спа бор-
ніц тве ўдзель ні ча юць толь кі «суд ны», вы раб ле ныя з гар бу за. Тэх на-
ло гія не скла да ная: ад 
га род ні ны па кі да юць 
толь кі аба лон ку з ад-
ту лі най для раз мя-
шчэн ня ад важ на га 
ка пі та на. А вось кі-
ра ваць та кім «ка раб-
лём» вель мі ня прос-
та. Гар буз па во дзіць 
ся бе кап рыз на, збі-
ва ец ца з кур су і раз-
по раз спра буе пе ра-
ку ліц ца. Та му за плыў 
па тра буе ад удзель ні-
каў вя лі ка га май стэр-
ства і спры ту.

Ад чай ныя на ма ган ні спарт сме наў вы клі ка юць за хап лен не ў пуб лі кі. 
Да лё ка не ўсім уда ец ца да сяг нуць фі ні шу, а не ка то рых да во дзіц ца на ват 
вы ра тоў ваць. Але са мыя ўда члі выя, хто ска рыў дыс тан цыю, ро бяц ца ге-
ро я мі свя та. Адзін з пе ра мож цаў спа бор ніц тваў мі ну лых га доў, Ма ну эль 
Ме мерт, па дзя ліў ся сак рэ там пос пе ху: «Каб пе ра маг чы, трэ ба са мо му 
«стаць гар бу зом». Апош нія тры ці ча ты ры тыд ні я еў толь кі стра вы з 
гар бу за: суп, кат ле ты і г. д.».

Да рэ чы, ня мец кія гіс то ры кі мяр ку юць, што ста ра жыт ныя гер ман цы 
на гар бу зо вых ка раб лях цал кам маг лі да сяг нуць Аме ры кі на ват ра ней 
за ві кін гаў. Па цвер дзіць або аб верг нуць гэ тую тэ о рыю мож на толь кі 
экс пе ры мен таль на. Маг чы ма, пас ля чар го ва га свя та ней кі смяль чак 
ры зык не-та кі ска рыць Ат лан ты ку ў гар бу зе.

ПА ЛЯ КІ — СА МЫЯ КАН ТАКТ НЫЯ 
АВІЯ ПА СА ЖЫ РЫ

Авія кам па нія Brіtіsh Aіrways пра вя ла апы тан не ся род 2000 еў ра-
пей цаў, пла ну ю чы вы свет ліць, як па вод зяць ся бе па са жы ры рэй саў 
на ка рот кія дыс тан цыі. Як ака за ла ся, у вы пад ку не пра цяг ла га па лё ту 
для ту рыс таў вя лі кае зна чэн не ма юць зруч ныя ўмо вы і бес кан флікт-
ныя су се дзі.

Боль шасць рэ спан дэн таў за яві ла аб тым, што іх раз драж ня юць 
шум ныя спа да рож ні кі, у тым лі ку дзе ці. Яшчэ ад ной пры чы най для 
за сму чэн ня з'яў ля ец ца ежа і на поі, якія трэ ба аплач ваць на бор це. Цэ-
ны, як пра ві ла, за вы ша ныя, а смак пра дук таў не заўж ды ад па вя дае 
ча кан ням. У вы ні ку 27% бель гій цаў, 37% га ланд цаў і 18% фран цу заў 
бя руць у да ро гу свае бу тэрб ро ды. А на пы тан не, што маг ло б зра біць 
па лёт больш пры ем ным, 65% рэ спан дэн таў на зва лі до ступ у ін тэр нэт, 
а 25% ад да лі пе ра ва гу ма біль на му тэ ле фо ну, пры тым, што раз мо вы 
па тэ ле фо не раз драж ня юць ін шых па са жы раў. Ся род лю бі мых за ня ткаў 
на бор це еў ра пей цы на зва лі гу тар ку з су се дзя мі. Най менш ка му ні ка-
бель ны мі ака за лі ся бель гій цы — толь кі 18% з іх за вод зяць раз мо вы з 
не зна ё мы мі су се дзя мі па са ма лё це, а 82% з боль шай ах во тай бу дуць 
чы таць. Са мы мі ж схіль ны мі да кан так таў з ін шы мі па са жы ра мі ста лі 
па ля кі: 37% ту рыс таў з гэ тай кра і ны ста ра юц ца раз га ва рыць свай го 
су се да пад час пе ра лё ту.

МІ НІС ТЭР СТВА АБА РО НЫ ЗША ВЕ РЫЦЬ 
У «ЛЮ ДЗЕЙ Х»

Па ка лен не ге не-
тыч на ма ды фі ка ва ных 
«Лю дзей Ікс» мо жа з'я-
віц ца ўжо да 2045 го да. 
Пры нам сі, ме на ві та так 
за яві ла Мі ніс тэр ства 
аба ро ны ЗША на двух-
дзён ным са мі це мі ну-
лым ле там.

Да сяг нен ні ў га лі не 
ге не ты кі мо гуць даць лю дзям здоль нас ці му тан таў, на ват та кіх, як ге роі 
вя до мых ко мік саў Ра са ма ха, Цык лоп ці На валь ні ца. Ад нак у мі ніс тэр стве 
так са ма ўзга да лі, што з-за «ге не тыч най ня роў на сці» звыш здоль нас ці 
бу дуць да ступ ныя не ўсім, бо мно гія лю дзі прос та не змо гуць ска рыс-
тац ца на ву ко вы мі да сяг нен ня мі.

«Х—Men» — гэ та ка ман да су пер ге ро яў, ство ра ная пісь мен ні кам 
Стэ нам Лі і мас та ком Джэ кам Кір бі. Упер шы ню ко мікс пра звыш лю дзей 
быў вы да дзе ны кам па ні яй Marvel 50 га доў та му, у 1963-м. Му тан ты 
вы ка рыс тоў ва лі свае маг чы мас ці для даб ра і роск ві ту ча ла вец тва, 
ня гле дзя чы на ва ро жае стаў лен не да іх звы чай ных лю дзей. У апош нія 
10 га доў ко мік сы бы лі па спя хо ва пе ра не се ны на вя лі кі эк ран, і гэ тыя 
філь мы на бы лі вя лі кую па пу ляр насць ва ўсім све це.

ШКАР ПЭТ КІ 25-ГА ДО ВАЙ ВЫ ТРЫМ КІ
Бры та нец Фрэнк Тэрн брыдж аб вяс ціў, што з'яў ля ец ца шчас лі вым 

ула даль ні кам са мых тры ва лых шкар пэ так у све це. 65-га до вы муж чы на 
на быў гэ тую па ру чвэрць ста год дзя та му і з та го ча су не мо жа на яе 
на ра да вац ца.

Па вод ле слоў Тэрн бры джа, ён на дзя вае гэ-
ту па ру што тыд нё ва, але за ўвесь тэр мін нос кі 
на шкар пэт ках, вы раб ле ных з ней ло ну і шэрс ці, 
не з'я ві ла ся ні вод най дзі рач кі. Ці ка ва, што 25 га-
доў та му бры та нец на быў дзве па ры, але ад на 
з іх хут ка ста ла не пры дат най для ка ры стан ня. 
«Мая жон ка мые іх кож ны ты дзень, бо я на шу 
гэ тыя шкар пэт кі па ста ян на, зі мой і ле там: яны 
вель мі зруч ныя», — з го на рам за ўва жае Тэрн-
брыдж. Фрэнк пра цуе сле да пы там, вы ву ча ю чы шля хі міг ра цыі пан тэр і 
ін шых буй ных дра пеж ні каў ся мей ства ка ці ных па ўсім све це.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС
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«Ар се нал» бра кань е ра:
пет лі, кап ка ны і... дзі ды

Бра кань е ра-пра фе сі я на ла вы кры лі дзярж ін спек та ры ахо вы жы-
вёль на га і рас лін на га све ту ў Баб руй скім ра ё не.

— Зна хо дзя чы ся ў рэй дзе на тэ ры то рыі Гар ба цэ віц кай па ляў ні чай да чы 
па блі зу вёс кі Мар ты наў ка, су пра цоў ні кі Баб руй скай між рай інс пек цыі знай-
шлі мес ца не за кон най зда бы чы ла ся. Жы вё ла бы ла за ду ша на сталь ной 
пят лёй. Гэ та ўказ ва ла на тое, што бра кань ер ства, хут чэй за ўсё, спра ва рук 
мяс цо ва га жы ха ра. Дзярж ін спек та ры вы яві лі па да зро на га і атры ма лі да-
звол на агляд яго до ма, — па ве да мі лі ў Дзяр жін спек цыі ахо вы жы вёль на га і 
рас лін на га све ту. — Тра феі на пад ло зе і сце нах — шку ры — за ўва жы лі ад-
ра зу пры ўва хо дзе. Пры да лей шым агля дзе до ма і пад соб ных па мяш кан няў 
дзярж ін спек та ры знай шлі і кан фіс ка ва лі 56 ме та ліч ных пет ляў, 9  ап ка наў, 
2 дзі ды для зда бы чы дзі кіх жы вёл, шку ры дзі ка, ка зу лі, ан дат ры, баб ра і 
зай ца — уся го 27 штук, а так са ма 40 кі ла гра маў све жа ма ро жа на га мя са 
ла ся. Вя до ма, што па да зро ны гра ма дзя нін ра ней пра ца ваў лес ні ком, але 
як па ляў ні чы ні ко лі за рэ гіст ра ва ны не быў.

Да ра гi мi атры ма лi ся дро вы...
Ра бот нi кi На ва груд скай мiж рай iнс пек цыi пра ве ры лi за кон насць 
вы сеч кi дрэў у пры да рож най па ла се па блi зу па сёл ка На ва ель ня 
Дзят лаў ска га ра ё на.

— Вы свет ле на, што су пра цоў нi кi Дзят лаў ска га фi лi яла ДП «Грод на абл-
па лi ва» без ле са сеч на га бi ле та, iн шы мi сло ва мi, не за кон на, ссек лi 304 
дрэ вы, — па ве да мі лі ў Дзяр жін спек цыі ахо вы жы вёль на га і рас лін на га 
све ту. — Ма тэ ры я лы на кi ра ва ны ў Дзят лаў скi РА УС для пры няц ця ра шэн ня 
ад нос на пры цяг нен ня па ру шаль нi каў да кры мi наль най ад каз нас цi. Не за-
кон най вы сеч кай дрэў пры род на му на ва кол лю на не се на шко да ў асаб лi ва 
буй ным па ме ры — 98 мiль ё наў руб лёў (980 ба за вых ве лi чынь).

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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