
АВЕН. Не бой це ся пра яў ляць ак тыў насць у ба-
раць бе за свае пра вы, дзей нi чай це ра шу ча, бо 
ця пер ва шы ўчын кi цал кам ад па вя да юць ва шым 

жа дан ням. У ся рэ дзi не тыд ня не будзь це за над та да вер-
лi вы мi ў да чы нен нi да ка лег: iмi мо гуць кi ра ваць глы бо ка 
аса бiс тыя мер ка ван нi, ся род якiх ду мак пра ваш даб ра быт 
не ака жац ца.

ЦЯ ЛЕЦ. З вя лi кi мi да сяг нен ня мi ў пра фе сiй най 
сфе ры да вя дзец ца тро хi па ча каць. На па рад ку 
дня — спра вы блiз кiх сва я коў. Не спя ша й це ся ад 
iх ха вац ца цi гуч на пра тэс та ваць, гэ ты за ня так 

пры ня се вам пэў ную вы га ду. Будзь це ўваж лi выя на ву лi цах 
i ў гра мад скiх мес цах.

БЛIЗ НЯ ТЫ. Ва ша ма не ра ста вiць лю дзей пе рад 
фак та мi, якiя ад бы лi ся, па кi дае iм не так ужо шмат 
пра сто ры для пра явы iнi цы я ты вы. Не вар та iс цi на 
по ва дзе ў са ма ўпэў не нас цi i эга iз му, ка лi жа да е-

це па збег нуць за лiш нiх не пры ем нас цяў. У дру гой па ло ве 
тыд ня вас ча кае зго да ў ад но сi нах з дзе ла вы мi парт нё ра-
мi, за тое ся мей ныя спра вы мо гуць вы клi каць хва ля ван не. 
Вар та на даць ся мей нi кам па больш ча су.

РАК. Ты дзень бу дзе на поў не ны пры ем ны мi не ча-
ка нас ця мi. Вам мо гуць пра па на ваць на ву чан не ў 
но вай пра фе сiй най сфе ры, лепш яго не ад прэч-

ваць, а ма бi лi за ваць свае сi лы, i та ды пос пех за бяс пе ча ны. 
Па спра буй це тро хi су цi шыць свае ам бi цыi, а iн ту i цыя пад-
ка жа пра вiль нае вый сце з сi ту а цыi, якая скла ла ся.

ЛЕЎ. Не аб ход на са брац ца з сi ла мi i ад ным рыў ком 
спра вiц ца з на за па ша ны мi праб ле ма мi. Спро бы 
на ла дзiць ста сун кi з ка ле га мi ўвян ча юц ца пос пе-
хам i да па мо гуць пра ду хi лiць за цяж ны кан флiкт. 

Па спра буй це не рас хо да ваць дар ма сi лы, су вя зi i гро шы. 
Вам зда ец ца, што вы ма е це па тро ху i та го, i дру го га, i трэ ця-
га, але ка лi не на ву чы це ся асця рож на ста вiц ца да ўлас ных 
рэ сур саў, то боль ша га не на бу дзе це. Не па жа да на ця пер 
змя няць мес ца пра цы. З'явiц ца вы дат ная маг чы масць за-
ха пiць блiз кiх сва i мi iдэ я мi i знай сцi пад трым ку.

ДЗЕ ВА. Не ка то ры арэ ол та ям нi час цi i за гад ка вас цi 
па спры яе за цi каў ле нас цi на ва коль ных у зно сi нах 
з ва мi. Вы ка ры стан не но вых iдэй i тэх на ло гiй у 

пра цы да зво лiць да маг чы ся знач ных вы нi каў. Кан флiкт ную 
сi ту а цыю па жа да на свое ча со ва абы сцi, да вер це ся iн ту i цыi. 
Ус пом нi це пра на за па ша ныя хат нiя спра вы i праб ле мы. Су-
бо та i ня дзе ля — па ды хо дзя чыя днi, каб ства рыць у ся бе 
до ма ўтуль насць i па ра дак, част ко ва змя нiў шы iн тэр' ер.

ША ЛI. Доб ры ты дзень для тых, хто пры вык доб-
ра сум лен на пра ца ваць. Па спра буй це аб дум ваць 
i пла на ваць кож нае сваё дзе ян не, каб не да пус-
цiць не па жа да ных па мы лак. Мож на пры сту паць 

да ар га нi за цыi доў га тэр мi но вых ме ра пры ем стваў i за вяр-
шыць па ча тыя спра вы. Па вя лiч ва ец ца ры зы ка кi шэн ных 
кра дзя жоў.

СКАР ПI ЁН. Не вар та ра бiць ге ра iч ных учын каў. 
Нi хто не ацэ нiць. Лепш па спра буй це спра вiц ца з 
на за па ша ны мi дроб ны мi праб ле ма мi. У пер шай 

па ло ве тыд ня вас ча кае мноства су стрэч, зван коў i па пя ро-
вай пра цы, ве ра год ныя i да дат ко выя кло па ты, звя за ныя з 
ар га нi за цы яй ме ра пры ем стваў. 

СТРА ЛЕЦ. На ву чан не ча му-не будзь но ва му, цi ка-
ва му, што да зва ляе па шы рыць га ры зон ты ва шых 
маг чы мас цяў, пры ня се ўпэў не насць ва ўлас ных 

сi лах. Хто, ка лi не вы са мi, здоль ны на ства рэн не ча гось цi 
ары гi наль на га, але гар ма нiч на га, што да зва ляе ўва со бiць у 
жыц цё ва шы даў нiя за па вет ныя ма ры. Ад нак не вар та ўзнi-
мац ца за над та вы со ка — гэ та мо жа ўсклад нiць сi ту а цыю. 
Лепш за ўсё аба пер цi ся на да па мо гу сяб роў i за ступ нi каў. 
Ве ра год ныя па езд кi за мя жу.

КА ЗЯ РОГ. Ты дзень бу дзе за поў не ны ча ра дой 
яр кiх i вы дат ных па дзей. Маг чы ма доў га ча ка ная 
ванд роў ка з ка ха ным ча ла ве кам цi ра зам з сяб-
ра мi, вы ка нан не даў нiх жа дан няў i за дум. Мо жа 

ўзнi каць толь кi ад на праб ле ма — як усё па спець i нi ку ды не 
спаз нiц ца, але вы з ёй спра вi це ся. Скла да на бу дзе да вац ца 
дып ла ма тыч насць у не ка то рых сi ту а цы ях.

ВА ДА ЛЕЙ. З'я вiц ца доб ры шанц ава ло даць но вы мi 
на вы ка мi i ве да мi. Не пра пус цi це яго! Пры няц це важ-
на га ра шэн ня ад кла дзi це на на ступ ны ты дзень. Тры-
май це свае эмо цыi ў цуг лях, асаб лi ва не да вай це 

во лю гне ву, ён бу дзе спры яць толь кi па гар шэн ню сi ту а цыi.
РЫ БЫ. Ва ша ста но вi шча знач на па леп шыц ца, 
з'я вiц ца шанц ад на вiць ра ней шыя па зi цыi i плён-
на па пра ца ваць. Яр кi старт i iмк нен не да мэ ты 

да зво лiць пе ра адо лець шмат лi кiя пе ра шко ды, толь кi не 
пе ра аца нi це свае маг чы мас цi, iнакш на на ступ ны дзень 
сiл не за ста нец ца. Пры чы най кан флiк ту з ка ле га мi мо гуць 
стаць не ка то рыя ка тэ га рыч ныя вы каз ван нi. Да вя дзец ца 
ад каз ваць за ўлас ныя па мыл кi са ма стой на, пры чым па 
па двой ным та ры фе. Не зай май це ся са ма пад ма нам, ка лi 
ба чы це, што штось цi iдзе не так, па чы най це ўсё пе ра раб-
ляць, як толь кi за ўва жы лi брак.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.19 18.36 11.17
Вi цебск — 7.09 18.24 11.15
Ма гi лёў — 7.09 18.26 11.17
Го мель — 7.04 18.24 11.20
Гродна — 7.34 18.51 11.17
Брэст    — 7.33 18.53 11.20

Iмянiны
Пр. Людмілы, Марыі, Дзмітрыя, Івана, 
Ігната, Іосіфа, Максіма, Мікалая, 
Мікіты, Сцяпана, Фядота, Якава.
К. Вацлава, Лаўрэнція, Марка, 
Сымона.

Месяц
Апошняя квадра 27 верасня. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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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, 
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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.
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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
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1713 год — на ра дзiў ся Дэ нi Дзiд ро, вя до мы 
фран цуз скi фi ло саф-асвет нiк i лi та ра-

тар. Ён вя до мы най перш як за сна валь нiк i рэ дак-
тар 35-том най «Эн-
цык ла пе дыi, цi Тлу-
ма чаль на га слоў нi ка 
на вук, мас тац тваў i 
ра мёст ваў». Ра зам 
з Дзiд ро i яго найблi-
жэй шым па плеч нi кам 
Д'А лам бе рам у ства-
рэн нi «Эн цык ла пе-
дыi» ўдзель нi ча лi 
Валь тэр, Гель ве цый, 
Ман тэск'ё, Ру со, Цюр-
го, Бю фон. Шмат га-
до выя спра ва зда чы 
Дзiд ро аб вы ста вах 
су час на га жы ва пi-
су — «Са ло ны» — пры вя лi да на ра джэн ня жан ру 
мас тац кай кры ты кi. Да рэ чы, за рас паў сюдж ван не 
«не бяс печ ных ду мак» Дзiд ро быў арыш та ва ны, 
па вод ле за га ду Лю до вi ка XV, i на не каль кi ме ся цаў 
зня во ле ны ў Вен сен скiм за мку.

1786 год — на ра дзiў ся Вi кен цiй Паў ла вiч 
Ра вiн скi, па эт i дра ма тург, ве ра год-

ны аў тар бе ла рус кай паэ мы «Эне i да на вы ва рат». 
Па по гля дах быў блiз кi да дзе каб рыс таў. На пi саў 
вер ша ва ную ка ме дыю «Шлюб не ха ця», са ты ру 
на арак чэ еў скiя па рад кi «Вя лi кi муж суб ар ды на-
цыi» i iн шыя. Па мёр у 1855 го дзе.

1932 год — на ра дзi ла ся (го рад Мiнск) 
Iры на Ан то наў на Iо да, бе ла рус кi 

ар хi тэк тар, пе да гог, док тар ар хi тэк ту ры (1987), 
пра фе сар (1988). Адзiн з аў та раў ге не раль на га 
пла на Мiн ска, Ге не раль най схе мы комп лекс най 
тэ ры та ры яль най ар га нi за цыi БССР, пра ек таў 
пла нi роў кi i за бу до вы га ра доў Бе ла ру сi. Аў тар 
на ву ко вых прац па тэ а рэ тыч ных i ме та да ла гiч ных 
ас но вах го ра да бу даў нiц тва i тэ ры та ры яль на га 
пла на ван ня. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла-
ру сi (2001).

Еў фра сiн ня ПО ЛАЦ КАЯ, асвет нi ца:
«Збi рай це доб рыя дум кi ў сэр цы сва iм, 
як пча ла мёд».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

-2967--2966-

С А  Л О Н  П Р Ы  Г А  Ж О С  Ц IП А  К А Ш  Т У Й  Ц Е !

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Па га ры зан та лі: Ра рог. Ру тэн ка. Ты ра на. Ас тат. 
Ма гог. Аха. Аб рэк. Глеб. Варш тат. Сыр. Ана па. Акын. 
Лыт ка. Раб. Гар лач. Ел ка. «Яма». Пах. Па ліп. Ар хар. 
Ніл. Ка бан. Са ма ра. Ба кас. Ту га. «Амок». Ве цер. Тэ-

ра пеўт. Па вер ты ка лі: До мра ча ва. Ге ра сі ме ня. Мір-
ны. Тра пак. Го ты ка. Ара. Ро та. Абух. Ага та. Ама тар. 
Га рус. Кум. Тур ма. Фа гот. Рэн та. Са кэ. Так са. Пас. 
Ка па. Аг ра. Ка ля і на. Ке ды. Ам пір. На ча. Лан густ.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

У офі се.
— Свет ку за муж трэ ба вы даць, у ка-

го-не будзь ёсць адзі но кі зна ё мы?
— У мя не ёсць, але ён за ка дзі ра ва ны.

Парт рэ ты Ірак лія Пірц ха ла вы, Ін ге-
бор гі Да пку най тэ і Джа ва хар ла ла Не ру 
ві сяць у кож най доб рай ла га пе дыч най 
клі ні цы.

Зла ві ла жан чы на за ла тую рыб ку, а тая і 
па абя ца ла ёй вы ка наць тры жа дан ні.

— Рыб ка, я ха чу, ха чу, ха чу-у…
— Лю бая, па мя тай — жа дан ні толь кі 

тры. Ні больш, ні менш.
— Доб ра, рыб ка, хай бу дзе толь кі тры. 

Зна чыць так, за па мі най: ква тэ ру ма шы ну-
да чу — раз, футрапярсцёнакчаравічкісу-
кенку — два, мужабагатагапрыгожагадо-
брага — тры!

Са ла та «Дып ла мат»
Спат рэ бiц ца: яй кi — 2 шт. сыр — 100 г, апель сi-

ны — 2 шт., цы бу ля рэп ча тая — 2 шт., яб лы кi — 2 шт., 
ма я нэз — 100 г.

Яб лы кi дроб на па-
рэ жце. Лук на рэ жце 
коль ца мi. Яй ка зва ры-
це ўкру тую i дроб на 
на ся чы це. Апель сi ны 
аб лу пi це, доль кi раз-
рэ жце на 3—4 част кi. 
Па скла да й це пас ля доў на яб лы кi, цы бу лю, яй кi i апель-
сi ны, кож ны пласт па лi ва ю чы ма я нэ зам. Звер ху за лi це 
са ла ту ма я нэ зам i па сып це на дзёр тым на дроб най 
тар цы сы рам.

Ры ба, за пе ча ная 
з ага род нi най 

Спат рэ бiц ца: ры ба (ке та, кi жуч, гар бу ша) — 750 г, 
цы бу ля рэп ча тая — 250 г, морк ва — 250 г, яй ка — 
2 шт., вярш кi (смя та на цi ма ла ко) — 150 мл, соль, пе рац 
чор ны мо ла ты, зя ле нi ва.

Пад рых та ва ную ры-
бу ра за браць на фi ле 
без кос так, на рэ заць 
на не вя лi кiя ка вал кi. 
Па са лiць, па пер чыць, 
да даць зя ле нi ва i даць 
па ста яць 10—15 хвi-
лiн. Цы бу лю рэп ча тую 
на рэ заць паў коль ца мi, 

морк ву на дзер цi на буй ной тар цы. Га ра ча тры ва лы по-
суд змаз ва ем але ем i ўклад ва ем слой цы бу лi, за тым 
слой морк вы, за тым слой фi ле ры бы. На кры ва ем цы-
бу ляй, за тым морк ва i зноў ры ба. Змеш ва ем 2 яй кi i 
вярш кi, со лiм i доб ра ўзбi ва ем. За лi ва ем гэ тай су мес-
сю ры бу.

Звер ху па сы па ем дзёр тым сы рам i ста вiм у ду хоў-
ку. За пя ка ем пры тэм пе ра ту ры 180—200 гра ду саў 
40—45 хвi лiн.

Як пра вiль на са лiць буль бу?  � Гэ та за ле жыць ад та го, 
якiм спо са бам вы яе га ту е це. Ачы шча ную буль бу трэ-
ба па са лiць ад ра зу пас ля за кi пан ня ва ды, у якой яна 
ва рыц ца. Буль бу у мун дзi ры со ляць у са мым па чат ку 
вар кi (ка лi со ляць на огул). А вось сма жа ную буль бу 
со ляць у са мым кан цы, та ды яна атрым лi ва ец ца хрумс-
ткай i ру мя най.

Гры бы со ляць кры ху больш, чым га род нi ну. Га род- �
нi ну i гры бы вель мi цяж ка пра вiль на са лiць: ня знач ны 
пе ра сол мо жа цал кам са пса ваць стра ву, а вы пра вiць 
сi ту а цыю вель мi скла да на.

Каб па зног цi бы лi зда ро выя
Па зног цi здоль ныя страч ваць сваю пры га жосць 

з-за не да хо пу вi та мi наў i мiк ра эле мен таў, асаб лi-
ва дрэн на ад бi ва ец ца дэ фi цыт каль цыю. Так што 
ўжы вай це ежу, ба га тую на вi та мiн А i бэ та-ка ра цiн, 
мо рап ра дук ты. Ад мыс ло вую ўва гу на дай це пра-
дук там, якiя змя шча юць каль цый (тва рог, смя та на, 
ма ла ко, цвёр дыя га тун кi сы ру i г. д.). А яшчэ па мя-
та й це, што стан па зног цяў на ўпрост за ле жыць ад 
ста ну ўся го ар га нiз ма.

Не за бы вай це аба ра няць свае ру кi ад шкод на га 
ўздзе ян ня мый ных срод каў — для гэ та га вы ка рыс тоў-
вай це паль чат кi.

УМА ЦА ВАН НЕ ПА ЗНОГ ЦЯЎ 
МАР СКОЙ СОЛ ЛЮ

Спат рэ бiц ца: 1 ст. л. мар-
ской со лi, 500 мл цёп лай ва ды.

У куб ку з цёп лай ва дой раз-
мя шаць соль. Тры маць ру кi ў 
та кiм рас тво ры вар та не ме ней 
за 15 хвi лiн, пас ля ча го iх трэ ба вы цер цi руч нi ком i на-
ма заць крэ мам. Ума ца ван не па зног цяў мар ской сол-
лю па жа да на ра бiць што дня на пра ця гу 10—12 дзён i 
паў та раць та кiя кур сы кож ны ме сяц.

МАС КА З ЛI МОН НЫМ СО КАМ I СОЛ ЛЮ
Спат рэ бiц ца: лi мон ны сок — 1 ст.  л., соль — 1 ч.  л.
У ста ло вай лыж цы лi мон на га со ку трэ ба раз вес цi 

чай ную лыж ку со лi i на нес цi су месь на па зног цi. Та кую 
мас ку па жа да на пра тры маць на па зног цях хвi лiн 20, 
пас ля ча го доб ра змыць, вы су шыць i на ма заць па зног-
цi па жыў ным крэ мам.

АЛЕЙ НАЯ ЎМА ЦА ВАЛЬ НАЯ МАС КА
Спат рэ бiц ца: алiў ка вы алей — 1 ст.  л., ёд — 2 кроп-

лi.
На ва дзя ной лаз нi на грэць алiў ка вы алей, да даць 

ёд. Гэ ту су месь ува тры це ў па зног цi, над зень це паль-
чат кi з ба воў ны i па кiнь це мас ку на ноч. Та кую мас ку 
трэ ба ра бiць раз на ты дзень.

ВI ТА МIН НАЯ ЎМА ЦА ВАЛЬ НАЯ МАС КА
Мож на ку пiць у ап тэ цы вi та мi ны Е i А i рэ гу ляр на 

ўцi раць iх у па зног цi. Та кая мас ка да па мо жа ўма ца ваць 
па зног цi i ўзмац нiць iх рост.

УМА ЦА ВАН НЕ ПА ЗНОГ ЦЯЎ
З ДА ПА МО ГАЙ ЧЫР ВО НА ГА ПЕР ЦУ

Спат рэ бiц ца: 0,5 ч. лыж кi па раш ку чыр во на га пер-
цу, 1 ч. лыж ка па жыў на га крэ му для рук.

Па ра шок чыр во на га пер цу i па жыў ны крэм для 
рук ста ран на змеш ва юц ца. Су месь ра за гра ва ец ца 
на ва дзя ной лаз нi i на клад ва ец ца на па зног цi тоў стым 
сло ем на 15—20 хвi лiн. Ра бiць гэ ту пра цэ ду ру мож на 
не час цей чым раз на ме сяц.

К У Л І Н А Р Н Ы Я  Х І Т Р Ы К І

Запрашаем да ўдзелуЗапрашаем да ўдзелу  ��

На слыхуНа слыху  ��

«МА ЛА ДОСЦЬ» 
МІЖ НА РОД НАЯ 

Дзя ся ты сё лет ні ну мар «Ма ла до-
сці» — ад на ча со ва і пер шы. Пер шы 
між на род ны рэ гі я наль ны. Ну мар, што 
прад ста віць бе ла ру сам твор часць 
лі та ра та раў-за меж ні каў — жы вую, 
толь кі-толь кі з-пад пя ра су се дзяў, 
ма ла дых па ля каў і ўкра ін цаў.

Вам ці ка ва, як у іх з вер ліб ра мі і эпа та-
жам, экс пе ры мен там і кроп ка мі-кос ка мі? 
Вось і ў рэ дак цыі «Ма ла до сці» так па ду-
ма лі. Між тым, ну мар гэ ты ад на ча со ва і 
тра ды цый ны — «бе рас цей скі»: шмуц ты-
ту лам пад наз ва мі «Ста рон кі-каз кі Бя ла-
Пад ляс кі» і «Роў на роў ныя рад кі» па пя рэд-
ні чае «Све жая бя рос та Бе рас цей шчы ны». 
Ся род «гас па да роў» — улю бён цы тон кіх 
душ Ма рыя Ко бец (яе вер шы да дзе ны і ў 
пе ра кла дзе на ўкра ін скую), На стас ся На-
рэй ка і Ва ле рый Ку хар чук (так са ма пе ра-
кла дзе ны — на поль скую), дэ бю тант кі На-
сця Сі дор ка і Ган на Асі пук, мэт ры Га пе еў 
і Ло кун. Ну мар па чы на ец ца з ліс тоў Ні ны 
Ма цяш — та кіх, ве да е це… пра ніз лі вых і 
вель мі свет лых. Адзін з іх на пі са ны ў апош ні 
дзень яе жыц ця, та му кра нае асаб лі ва. «Ну, 
шчас лі ва! Ня хай не дай мае мяр зот нае на-
двор'е! Н. М.» — апош ні ра док. У юбі лей ны 
для слаў най па эт кі год «Ма ла досць» бе рас-
цей ская пры свя ча ец ца яе свет лай па мя ці. 
І за пра шае да пры ем на га чы тан ня.

Ён больш мас тац кі, гэ ты ну мар — па 
паў та ра дзя сят ка аў та раў з кож най кра і ны. 
Ён пра ка хан не — ва ўсіх пра явах. Ён — ві-
зу аль ны. Пра ект на па пе ры да паў ня ец ца 
су пра ек там пад наз вай «Вы яў лен чы да да-
так» на сай це ча со пі са. За пра ша ем ча каць 
пер шы між на род ны ну мар «Ма ла до сці» з 
не цяр пен нем і твор чым на тхнен нем!

«Чыс ты лес» ча кае доб ра ах вот ні каў
12 каст рыч ні ка па іні цы я ты ве Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі ў кра і не ад бу дзец ца 
агуль на рэс пуб лі кан ская ак цыя
«Чыс ты лес». Яна прой дзе ў пад трым ку 
Го да бе раж лі вас ці ва ўсіх рэ гі ё нах пад 
дэ ві зам «За хоў ва ю чы лес, мы за хоў ва ем 
бу ду чы ню».

Паў дзель ні чаць у ак цыі змо жа лю бы ах вот ны. 
Ар га ні за цыі Мін ляс га са га то выя пры няць доб-
ра ах вот ні каў, якія хо чуць зра біць свой унё сак у 
на вя дзен не па рад ку ў ле се. Ня гле дзя чы на на-
ма ган ні, праб ле ма не санк цы я на ва ных зва лак 
бу даў ні чых і бы та вых ад хо даў, ін шых прад ме таў 

у ля сах, што пры мы ка юць да аў та ма біль ных і чы-
гу нач ных да рог, на се ле ных пунк таў, са доў ніц кіх 
та ва рыст ваў і дач ных ка а пе ра ты ваў, на пля цоў ках 
ад па чын ку і аў та ста ян ках па-ра ней ша му за ста-
ец ца вост рай. Та му ак ту аль насць ак цыі «Чыс ты 
лес» не пра па дае. Яна пра во дзіц ца ўжо пя ты раз і 
па ста ян на на бі рае вя лі кую коль касць удзель ні каў. 
Пад ра бяз ную ін фар ма цыю па кан крэт ных ме ра-
пры ем ствах і ўмо вах удзе лу ў ёй мож на атры-
маць у дзяр жаў ных вы твор чых ле са гас па дар чых 
аб' яд нан нях.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

ДВОЕ ХЛОП ЦАЎ ЗА НОЧ ПА СПЕ ЛІ
ЎЧЫ НІЦЬ ДВА ЗЛА ЧЫН СТВЫ

Яны па зна ё мі лі ся пад час ад-
бы ван ня арыш ту ў іза ля та ры 
ча со ва га ўтры ман ня Па стаў ска-
га ра ён на га ад дзе ла ўнут ра ных 
спраў. У абод вух, ня гле дзя чы на 
ма ла ды ўзрост, на той час за пля-
чы ма ўжо бы лі па пяць не зня-
тых і не па га ша ных су дзі мас цяў. 
Не ўза ба ве пас ля та го, як вый шлі 
на во лю, пас ля ўжы ван ня спірт-
но га пай шлі на чор ную спра ву ў 
Глы боц кім ра ё не, дзе жыў адзін 
з та ва ры шаў.

— Уна чы пра нік лі ў дом са ста-
рэ лых жы ха роў ад ной з вё сак. 
Па бу дзіў шы пен сі я не раў, па тра-
ба ва лі вы даць гро шы, каш тоў-
ныя рэ чы. Не знай шоў шы ні чо га 
каш тоў на га, акра мя 130 ты сяч 
руб лёў, сяб ры пры ха пі лі з са бой 
пра дук ты хар ча ван ня, якія зна хо-
дзі лі ся ў ха ла дзіль ні ку. У ін шай 

вёс цы зай шлі да зна ё мых, пра-
цяг ва лі вы пі ваць. Да ве даў шы ся, 
што ў гас па да ра ёсць па ляў ні чая 
стрэль ба, зла мыс ні кі вы ра шы лі 
яе за браць. Ка лі гас цін ны гас-
па дар до ма зброю ад да ваць ад-
мо віў ся, кры мі наль ная па рач ка 
па ча ла яго збі ваць. У лі ку ін ша-
га збі ва лі та бу рэт кай, ка чар гой, 
пры стаў ля лі да шыі нож. У вы ні-
ку ка та ван няў вы му сі лі не ба ра-
ку ад даць зброю. Пе рад тым, як 
пай сці, пры стра шы лі за бой ствам, 
ка лі муж чы на па ве да міць аб тым, 
што зда ры ла ся, у мі лі цыю. Але 
гас па дар не ад клад на па тэ ле фа-
на ваў па тэ ле фо не 102, — рас-
ка заў Ва ле рый ДАЙ ЛІ ДЗЁ НАК, 
на мес нік пра ку ро ра Глы боц ка-
га ра ё на.

Мож на толь кі ўяў ляць, на якія 
яшчэ «подз ві гі» па цяг ну ла б уз-

бро е ных зла чын цаў. Доб ра, што 
іх апе ра тыў на за тры ма лі мі лі-
цы я не ры. Бы ла за ве дзе на кры-
мі наль ная спра ва. За тры ма ных 
аб ві на вач ва юць у здзяйс нен ні 
ра ба ван ня і кра дзя жу зброі шля-
хам раз бою. Ня гле дзя чы на тое, 
што ў хо дзе рас сле да ван ня бы-
ло са бра на да стат ко ва до ка заў, 
у су дзе та ва ры шы ся бе ві на ва-
ты мі не пры зна лі, не па ка я лі ся 
ў зроб ле ным. Су дом Глы боц ка га 
ра ё на вы не се ны пры суд. Ад на го 
з ра баў ні коў па зба ві лі во лі тэр-
мі нам на 9 га доў, а яго на пар ні ку 
да вя дзец ца пра вес ці за дро там 
10 га доў. Акра мя та го, з аб ві на-
ва ча ных на ка рысць ста рых, якія 
па цяр пе лі, спаг на на ма раль ная 
шко да.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Рас цэн кі ве да е це?

Лю бі ма га му жа і баць ку
Анд рэя Ула дзі мі ра ві ча РАБ ЦА ВА

з вёс кі Ста рое Ся ло Мін скай воб лас ці
він шу ем з юбі ле ем.

Хай юбі лей пры но сіць шчас це,
Ні кроп лі су му і ту гі.
Ду шэў на га ба гац ця і цяп ла
Жа да ем мы ад усёй ду шы.

Жон ка і дзе ці.


