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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.37 18.12 10.35
Вi цебск — 7.29 18.00 10.31
Ма гi лёў — 7.28 18.02 10.34
Го мель — 7.22 18.02 10.40
Гродна — 7.52 18.28 10.36
Брэст    — 7.50 18.31 10.41

Iмянiны
Пр. Ганны, Усціны, Андрэя, Давыда, 
Канстанціна, Касьяна, Купрыяна.
К. Тэрэзы, Ядвігі, Леанарда.

Месяц
Першая квадра 12 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Рыб. 
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Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 

Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
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ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. КАРПЕНКА (першы 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.
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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, па Мінскай вобл.: (017) 292 21 03; 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.
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Па га ры зан та лі: Алы ча. Ява. Віш ня. Шыя. Так са. Ір га. 
Ікар. Крок. Арэ ка. Ла то. Ік ра. Лу а ра. Фарш. «Лен ком». 
Ра ту ша. Зубр. Маг. Лі ра. Ка ры ца. До за. Плюс. Нюх. 
Серп. Ак цыя. Вахш. Аўт. Трап. Карт. Фал. Аб ры кос.

Па вер ты ка лі: Пер сік. Слі ва. Док. Ге кон. Зло. Кру із. 
Га ло. Бра ня вік. Чынш. Ма ра. Кай. Хват ка. Свя тар. Аў рал. 
Арэх. Ліх тар. Шык. Пта. Ван. Ска ла. Ксі. Явар. Ла за. Олаф. 
Рыс. Ка ра ку мы. Тар. Ша цёр. Тло. Шпа га. Пар нас.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
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Мiж на род ны дзень сель скiх жан чын. Аб ве-
шча ны на 62-й се сii Ге не раль най Асамб леi ААН 
у ад па вед нас цi з рэ за лю цы яй ад 18 снеж ня 
2007 го да.

1814 год — на ра дзiў ся Мi ха iл Лер ман таў. 
«Про за Лер ман та ва — цуд. Яшчэ боль-

шы цуд, чым яго вер шы», — за хап ляў ся Леў Гу мi лёў. 
«Пуш кiн — дзён нае, Лер ман таў — нач ное свя цi ла 
рус кай паэ зii», — та кое вы зна чэн не да ваў Дзмiт рый 
Ме раж коў скi. А Ган на Ахма та ва ў ар ты ку ле аб Лер-
ман та ве пi са ла: «Сло вы, ска за ныя iм пра за ка ха-
насць, не ма юць са бе роў ных нi ў ад ной паэ зii све ту. 
Гэ та так прос та, так не ча ка на i так бяз дон на. Пуш кiн 
i Лер ман таў — гэ тыя два iм ёны злi лi ся ў на шай свя-
до мас цi са школь ных га доў. Але якiя яны бы лi роз-
ныя! У ар ты ку ле « Ра мяст во паэ та» Ва ле рый Бру саў 
ад зна чаў, што Пуш кiн пра ца ваў над вер ша мi, ра бiў 
iх, а ў Лер ман та ва вер шы вы хо дзi лi з га ла вы ўжо 
га то вы мi. Пуш кiн жа даў, каб чут ка пра яго прай шла 
«па ўсёй Ру сi вя лi кай». Лер ман таў жа за дум ваў ся над 
тым, цi не лепш бы ло б па кi нуць свае ма ры на заў сё-
ды ў глы бi нi ду шы, бо ня ма ў мо вы сiл, каб вы ка заць 
па та ем ныя ду мы — «вер шам мер ным i сло вам ле-
дзя ным не пе рад асi ты iх 
зна чэн ня».

1953 год — 60 га-
доў на Мiн-

скiм трак тар ным за вод зе 
вы раб ле ны пер шы ко ла вы 
трак тор «Бе ла рус».

1953 год — на ра-
дзiў ся (г.п. Пле шча нi цы Ла гой ска га 

ра ё на Мiн скай воб лас цi) Мi ка лай Яфi ма вiч Ся мен-
чык, бе ла рус кi гiс то рык, док тар гiс та рыч ных на вук. 
Да сле дуе гiс то рыю пар тый, пра фе сiй ных, на цы я-
наль ных ар га нi за цый i ру хаў пад час Лю таў скай i 
Каст рыч нiц кай рэ ва лю цый 1917 го да, пе ры я ду аку-
па цыi Бе ла ру сi гер ман скi мi i поль скi мi вой ска мi ў 
1918-1920 га дах.

Бра нi слаў ТА РАШ КЕ ВIЧ, пiсь мен нiк, лi та ра ту-
раз на вец, пуб лi цыст, ву чо ны-мо ва зна вец:

«Сён ня не быць сля пым — i на заўт ра мець га-
то вую дум ку».

«Звяз да» пра цяг вае цыкл пуб лі ка цый, 
пры све ча ных па дзе ям Пер шай су свет най 
вай ны. Ці ка вы факт: аказ ва ец ца, пер шы 
з па чат ку той вай ны ка ва лер сал дац ка га 
Ге ор гі еў ска га кры жа пас ля ра нен ня зна хо-
дзіў ся на ля чэн ні ў ві цеб скім шпі та лі.

Ад важ ны ка зак Казь ма Фір са віч Круч коў быў 
вя до мы ўсёй Ра сіі. Яго фо та парт рэ ты дру ка ва лі ся 
ў га зе тах, ча со пі сах, яму пры свя ча лі вер шы, пес-
ні, у го нар яго зды ма ла ся кі но. Подз віг Круч ко ва 
быў ад люст ра ва ны на мност ве пла ка таў і на ват 
на кар ці не Рэ пі на.

27 жніў ня 1914 го да (па но вым сты лі) у га зе це 
«Ві цеб скі вес нік» з'я ві лі ся на тат кі ка рэс пан дэн та 
пра на вед ван не Круч ко ва ў ла за рэт ным па мяш-
кан ні жа но ча га ду хоў на га ву чы лі шча (ця пер — 
бу ды нак Ві цеб ска га абл вы кан ка ма. — Аўт.). «25 
га доў, строй ны, тон кі, жы ліс ты, шап ка па вой ных 
цем на ру сых фур ма наў», — пі саў жур на ліст.

— Для пад тры ман ня ба я во га ду ху пад час Пер-
шай су свет най вай ны па тра ба ва лі ся пры кла ды 
ге ра із му, і яны не пры му сі лі ся бе доў га ча каць. 
12 жніў ня раз' езд з ча ты рох да нскіх ка за коў не-
па да лёк ад поль ска га го ра да Каль ва рыя на тра піў 
на 27 ня мец кіх дра гу наў. У су тыч цы, якая за вя-
за ла ся, пра явіў не бы ва-
лы ге ра ізм 25-га до вы 
ка зак Казь ма Фір са віч 
Круч коў (га ды жыц ця: 
1890-1919), які за сек і 
за ка лоў пі кай 11 ча ла-
век, а сам атры маў 16 
ран. У вы ні ку агуль ных 
на ма ган няў ка за коў, як 
по тым пі са лі ў спра ва-
зда чы аб тым баі, «на зям лі ля жа лі 23 тру пы ды 
на сі лі ся не каль кі спа ло ха ных ко ней». Аб гэ тым 
подз ві гу ка за ка да ве да ла ся ўся Ра сія. Круч коў 
стаў пер шым з па чат ку вай ны ка ва ле рам сал дац-
ка га Ге ор гі еў ска га кры жа. Па чаў ся час яго сла вы, 
— рас каз вае Ва ле рый ШЫ ША НАЎ, на мес нік па 
на ву ко вай пра цы ды рэк та ра Ві цеб ска га аб лас-
но га края знаў ча га му зея.

А вось як пра свой подз віг рас каз ваў сам ге-
рой: «Мя не акру жы лі нем цы — 11 ча ла век. Не 
вель мі спа дзе ю чы ся за стац ца жы вым, я вы ра-
шыў до ра га пра даць сваё жыц цё. Ка бы ла ў мя не 
ру хо мая, па слух мя ная. Ха цеў спа чат ку пус ціць 
у ход він тоў ку, але спе хам па трон «за ско чыў». 
Сха піў ся за шаш ку і па чаў пра ца ваць. Атры маў 
не каль кі дроб ных ран. Ад чу ваю: кроў ця чэ... За 
кож ную ра ну ад каз ваю смя рот ным уда рам... Іх 
афі цэр на ско чыў — я ад біў яго на пад і па гнаў ся 
за ім. Ён — уця каць. Я да гнаў, уз мах нуў шаш кай 
і куль нуў яго па га ла ве, толь кі кас ка са гну ла ся. 
Я зноў уз мах нуў. Мой удар прый шоў ся па шыі, і 
га ла ва бы ла амаль ад рэ за на. Па клаў шы не каль кі 
ча ла век, я ад чуў, што шаш кай цяж ка пра ца ваць. 
Сха піў пі ку і ёю па ад ным па клаў ас тат ніх. У гэ-
ты час мае та ва ры шы лі ха спра ві лі ся з ін шы мі. 
Та ва ры шы мае атры ма лі лёг кія ра ны. Я так са ма 

атры маў 16 ран, але ўсё 
«пус тых»: уко лы ў спі ну, 
шыю, ру кі».

Спа чат ку ге рой ска га 
ка за ка ха це лі ад пра віць 
на ля чэн не ў Маск ву, 
але вы ра шы лі шпі та лі-
за ваць у Ві цеб ску.

Пра тое, як яго су-
стрэ лі ў гу берн скім Ві цеб ску, як цёп ла і лас ка ва 
кла па ці лі ся, Круч коў і яго та ва ры шы га ва ры лі 
рэ пар цё рам з асаб лі вай удзяч нас цю: «Як ні дзе! 
Шчы ра про сім на пі саць, што ні ко лі не за бу дзем 
лас кі, кло па таў і до гля ду за на мі тут. Ад уся го 
сэр ца дзя ку ем усім, асаб лі ва доб рай на чаль ні цы 
«Чыр во на га кры жа» С.В. Ар цы мо віч і спа да ры ні 
на чаль ні цы ду хоў на га ву чы лі шча».

Пас ля шпі та ля Круч коў, як ра ней, ад важ на ва-
я ваў і атры маў яшчэ два Ге ор гі еў скія кры жы, два 
ме да лі і афі цэр скі чын. Пас ля вяр тан ня з фрон ту 
да моў, на Дон, удзель ні чаў у гра ма дзян скай вай-
не — на ба ку бе лых. Пад час бою з чыр во на ар мей-
ца мі ён і за гі нуў. Бы ло гэ та ў жніў ні 1919 го да.

У эміг ранц кім дру ку так апіс ва лі гэ тую па дзею: 
«Сот нік Круч коў на ча ле вар ты ка за коў са ма воль-
на, без за га ду спра ба ваў вы біць чыр во ных (уз вод 
пя хо ты з ку ля мё там) з су праць лег ла га бе ра га пад 
ста ні цай Аст роў скай. Чыр во ныя пад пус ці лі блі жэй 
і пе ра бі лі ўсіх з ку ля мё та».

Не абы шло ся без чу так. На род ная па га лос ка 
раз нес ла, што па лон на га ге роя ці то за стрэ ліў, ці 
то за сек сам Бу дзён ны. Але да ку мен таль на гэ та 
ні як не па цвяр джа ец ца.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

�

Іх афі цэр на ско чыў — 
я ад біў яго на пад і па гнаў ся за ім. 
Ён — уця каць. Я да гнаў, уз мах нуў 
шаш кай і куль нуў яго па га ла ве, 
толь кі кас ка са гну ла ся.

Пер шая су свет ная вай наПер шая су свет ная вай на  ��

ПЕРШЫ ГЕ ОР ГІ ЕЎ СКІ КА ВА ЛЕР 
ЛЯ ЧЫЎ СЯ Ў ВІ ЦЕБ СКУ

Віншуем з Днём нараджэння дырэктара ААТ «Агра-Зарэчча» Аляксандра Мікалаевіча 
СІЛЬВАНОВІЧА, які ўзначаліў наш працоўны калектыў у гэтым годзе. Жадаем Вам, 

шаноўны Аляксандр Мікалаевіч, як мага хутчэй замацавацца на новай і адказнай пасадзе, 
свой малады задор, ініцыятыву і працаздольнасць смялей спалучаць з вопытам старэй-
шых кіраўнікоў раёна. Верым, што агульнымі намаганнямі мы зможам набліжацца да 
іх узроўню ў развіцці сельскагаспадарчай вытворчасці. 

Адміністрацыя і камітэт прафсаюза ААТ «Агра-Зарэчча» Камянецкага раёна. 
УНП 200056225

Па ва жа на га Iга ра Iва на вi ча ЛОЙ КУ 
з г/п Чыр во ная Сла ба да Са лi гор ска га ра ё на 

вiн шу ем з пры го жым муж чын скiм 
юбi ле ем.

Ня хай та бе шчас цiць у жыц цi — 
будзь заў сё ды зда ро вым, за па тра ба ва-

ным, лю бi мым му жам i баць кам. Свя точ-
на га на строю!

Твае сяб ры.

Пла кат пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны, 
пры све ча ны подз ві гу К. Кручкова.

Казь ма Круч коў. Казь ма Круч коў. 
Фо та пе ры я ду Фо та пе ры я ду 
Пер шай су свет най Пер шай су свет най 
вай ны.вай ны.

Мес ца, дзе ка бач кi пе ра тва ра юц ца ў хры зан тэ мы, 
ра дыс ка — у гваз дзi кi, цы бу ля — у цюль па ны, 
пе рац — у лi лii, а ка вун — у ажур ны ба рэль еф, 
мож на знай сцi па... са ка вi тым во да ры. За вi таў шы 
ў Па лац куль ту ры ве тэ ра наў у ста лi цы, дзе дня мi 
пра хо дзiў чэм пi я нат па кар вiн гу (мас тац кая разь ба 
па га род нi не i са да вi не), кож ны мог у гэ тым 
упэў нiц ца. Квет кi, ка рун кi i ар на мен ты май стры 
кар вiн гу ро бяць з са мых све жых «ма тэ ры я лаў»...

— Час цей за ўсё я раб лю та кiя кам па зi цыi для ся мей на га 
свя точ на га ста ла, ка лi ча ка ец ца пры ход гас цей. Хо чац ца 
па ра да ваць усiх за про ша ных чымсь цi пры го жым, — рас па-
вя дае ад на з удзель нiц спа бор нiц тваў Воль га Жы вi ца.

Кар вiн гам, да рэ чы, на зы ва ец ца не толь кi разь ба па 
га род нi не i са да вi не, а яшчэ i па дрэ ве, ка ме нi i лё дзе. 
Для тых, ка му най больш блiз кi ме на вi та «ку лi нар ны» 
кар вiнг, вар та ве даць не ка то рыя пра вi лы: нель га браць 
пра дук ты, якiя хут ка цям не юць, бо гэ та са псуе ўсю пры-
га жосць, не вар та так са ма аздаб ляць стра вы дэ ка ра-
тыў ны мi эле мен та мi, што не спа лу ча юц ца з iмi па сма ку 
(на прык лад, ру жач кi з па мi до раў на крэ вет ках — не са мы 
леп шы ва ры янт). Як да вя ло ся ўпэў нiц ца, кож ны спрак-
ты ка ва ны кар вiн гiст мае свае сак рэ ты: на прык лад, ад на 
з удзель нiц кi да ла га то выя квет кi ў та лер ку з ва дой, каб 
даў жэй вы гля да лi «ба дзё ры мi».

Май стры хi i ра ды б рас ка заць больш, i на ват на ву-
чыць, але жу ры пры спеш вае, та му ва кол ад чу ва ец ца 
ўсе агуль нае хва ля ван не. Жа но чыя ру кi (муж чын ся род 
кан кур сан таў не бы ло) аку рат на i спрыт на рэ жуць са-
да вi ну i га род нi ну спе цы яль ны мi на жа мi. У не ка то рых 
вы пад ках пас ля «твор ча га пе ра асэн са ван ня» той жа 

цы бу лi цяж ка зра зу мець, што квет ка цi лiс то чак зроб ле-
ны ме на вi та з яе. Май стры хi, да рэ чы, амаль усе зай ма-
юц ца кар вiн гам у якас цi хо бi. Уся го не каль кi ўдзель нiц 
пра цу юць ку ха ра мi i лi чаць та кi на вык пра фе сiй ным. 
Ас тат нiя (на стаў нi кi, кла даў шчы кi, сле са ры, ла ба ран ты, 
мед сёст ры, пры бi раль шчы цы) — па-за ме жа мi кон кур су. 
Аб' яд ноў вае iх умен не ства раць са праўд нае мас тац тва 
з бу дзён ных рэ чаў.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ

�

«Са ка вi тае» «Са ка вi тае»   ��
      мас тац тва      мас тац тва Пры го жа... Аж з'ес цi хо чац ца!

Чым менш жан чы ну мы ка ха ем, тым 
гор шы боршч, ка шу лі не па пра са ва ныя, 
шкар пэт кі не мы тыя і дзе ці на ця бе не 
вель мі па доб ныя.

У ста ло вай :
— А суп у вас ёсць?
— Ёсць адзін.
— Які?
— Га ро ха вы ра соль нік.
— Гэ та ж два су пы!
— Ця пер ужо адзін: нам каст ру ля тэр-

мі но ва спат рэ бі ла ся.

Не цвя ро зы трак та рыст па вя лі чыў па-
сяў ныя пло шчы пры клад на на паў вёс кі.

— Слу хай, а ча го гэ та тан кіс ты кот ку 
на бра ні во зяць?

— Ды яны пры бор нач но га ба чан ня зла-
ма лі!


