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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.55 17.52 9.57
Вi цебск — 7.47 17.39 9.52
Ма гi лёў — 7.45 17.42 9.57
Го мель — 7.38 17.43 10.05
Гродна — 8.09 18.08 9.59
Брэст    — 8.06 18.12 10.06

Iмянiны
Пр. Зінаіды, Льва, Піліпа.
К. Антаніны, Марты, Антона, 
Марціна, Рафала.

Месяц
Апошняя квадра 27 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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Дзень Ар га нi за цыi Аб' яд на ных На цый. Ад зна ча ец ца з 1948 го да. 
24 каст рыч нiка 1945 го да ўсту пiў у сi лу Ста тут ААН.

1743 год — на ра дзiў ся (Пiнск) Ра фал Юзаф Чар вя коў скi, бе ла рус кi 
ву чо ны-ме дык, асвет нiк, док тар фi ла со фii i ме ды цы ны. У 1776 

го дзе скон чыў Рым скi ўнi вер сi тэт. Пра хо дзiў ме ды цын скую прак ты ку ў шпi-
та лях Не апа ля, Фла рэн цыi, Ту ры на, Ве ны, Па ры жа i Бер лi на. У 1779-м быў 
на кi ра ва ны з Пiн ска ў Кра каў вы кла даць ме ды цы ну ў Га лоў най ка рон най 
шко ле (Яге лон скiм унi вер сi тэ це). У час паў стан ня 1794 го да быў га лоў ным 
ле ка рам ла за рэ та пры са бо ры Св. Пят ра. Аў тар 12-том най пра цы па ар га-
нi за цыi i пра вя дзен нi хi рур гiч ных апе ра цый. Па мёр у 1816 го дзе.

1945 год — аме ры-
кан скi па лi тык 

Бер нард Ба рух увёў у аба ра-
чэн не тэр мiн «ха лод ная вай-
на». Са ма ж «ха лод ная вай-
на» па ча ла ся тры ма га да мi 
ра ней: 5 са ка вi ка 1946 го да, 
ка лi Уiн стан Чэр чыль вы сту пiў 
з вя до май пра мо вай у аме-
ры кан скiм Фул та не. Тыд нем 
паз ней Iо сiф Ста лiн у iн тэр в'ю 
«Пра вде» па ста вiў Чэр чы ля 
ў адзiн шэ раг з Гiт ле рам i за-
явiў, што ў сва ёй пра мо ве той за клi каў За хад да вай ны з СССР. Тэр мiн 
«ха лод ная вай на» стаў не ад' ем най част кай гiс то рыi ХХ ста год дзя. Бер нард 
Ба рух, уплы во вы па лi тык, да дум кi яко га са праў ды пры слу хоў ва лi ся прэ зi-
дэн ты Руз вельт i Тру мэн, а так са ма той жа Чэр чыль, на па ся джэн нi се нац-
кай ка мi сii па рас сле да ван нi ва ен ных зла чын стваў гэ ты мi сло ва мi ха цеў 
аха рак та ры за ваць ад но сi ны па мiж ЗША i СССР, якiя ста лi хут ка асты ваць 
пас ля пе ра мо гi ў Дру гой Су свет най вай не. «Ня гле дзя чы на тое, што вай на 
скон ча на, мы зна хо дзiм ся на паў да ро зе да ха лод най вай ны, якая па сту по ва 
ста но вiц ца ўсё больш га ра чай», — за явiў ён. З рас па дам са цы я лiс тыч на га 
ла ге ра i СССР «ха лод ная вай на» фак тыч на за вяр шы ла ся.

1933 год — 80 га доў та му на ра дзiў ся (Са ра таў ская воб ласць, Ра сiя) 
Ге надзь Кан стан цi на вiч Ста ля роў, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не 

iн фар ма ты кi, кан ды дат фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук. Аў тар на ву ко вых прац 
па пы тан нях вы лi чаль най тэх нi кi, сiс тэм на га пра грам на га за бес пя чэн ня. 
Рас пра ца ваў пер шыя ў Бе ла ру сi ба зы да ных для роз ных га лiн ве даў. Лаў-
рэ ат Дзяр жаў най прэ мii СССР, Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

Мак сiм БАГ ДА НО ВIЧ, па эт, 
пе ра клад чык, лi та ра тур ны кры тык:

«Хай ча ра да га дзiн па ну рых, нуд ных, шэ рых,
Як по пел, на ду шу мне кла ла ся ўвесь час,
Ха ва ю чы агонь га ра чай ве ры, —
Хай не вi даць яго... а ўсё ж ткi ён не згас!».
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...КУ ЛI НАР НЫЯ ПРЫ ХIЛЬ НАС ЦI, 
ВЫ НА ХОД КI Ў ЕЖЫ 
I ДЗI ЦЯ ЧЫЯ ЎСПА МI НЫ

— Ге ор гiй, рас ка жы це, як шмат 
ча су вы тра цi це на пры га та ван не 
ежы?

— Я не люб лю, ка лi гэ тая спра ва 
зай мае больш ча су, чым тра цiц ца 
ўлас на на са му яду. Та му до ма хар-
чу ю ся прос ты мi стра ва мi — мя сам, 
са ла та мi. Ча сам вы ра тоў вае муль-
ты вар ка — у ёй пе ры я дыч на ка шы 
га тую. Я вы рас у звы чай най на стаў-
нiц кай сям'i, та му не маю звыч кi да, 
ска жам так, вы тан ча най ежы. Для 
мя не бы ло аб са лют на нар маль ным 
«па ся дзець» на сма жа най буль бе, 
яеч нi або пель ме нях. Та му i ця пер 
я мак сi маль на спра шчаю пра цэс га-
та ван ня. Узяў па мi дор, на ча ты ры 
част кi раз рэ заў, мя са пад сма жыў. 
А ка лi ха чу па ес цi не ча га смач на га, 
але скла да на га ў га та ван нi, то iду ў 
рэ ста ран.

— Дык зна чыць, у рэ ста ра нах вы 
час ты госць?

— Не, у асноў ным я хар чу ю ся ўсё ж 
до ма. Але ка лi ха чу з'ес цi су шы, то на 
сва ёй кух нi га та ваць iх не бу ду. Гэ та ж 
трэ ба сес цi, ра за брац ца з рэ цэп там, 
пры га та ваць. Пра сцей зай сцi ў лю бi-
мы рэ ста ран i за мо вiць тое, што па-
да ба ец ца.

— Атрым лi ва ец ца, до ма га ту е це 
прос тыя стра вы, а ў рэ ста ра нах вы-
бi ра е це эк зо ты ку?

— Эк за тыч ныя штуч кi, вя до ма, цi-
ка ва каш та ваць. На прык лад, у рэ ста-
ран ка рэй скай кух нi зай сцi. Але гэ та 
зда ра ец ца до сыць рэд ка. Ней кi мi экс-
трэ маль ны мi рэ ча мi ў гэ тым пла не я 
не за хап ля ю ся. «Ла сi ныя гу бы ў пад-
са ло джа ным во ца це» i та му па доб нае 
— не для мя не. Час цей за ўсё за каз ваю 
аб ме жа ва ны на бор страў. Са лат з ага-
род нi ны i ку ры нае фi ле ў сы ры або мя-
са з гры ба мi. Усё аб са лют на што дзён-
нае. Па ес цi — зна чыць па ес цi. Неш та 
сыт нае i смач нае. Мне не на да куч вае 
тое, што я ем.

— А цi ёсць ней кiя стра вы ро дам 
з дзя цiн ства?

— Вя до ма, па мя таю, ба бу ля ра бi-
ла смач ны боршч i га луб цы. Ця пер ёй 
89 га доў, i нi чо га та ко га яна ўжо не 
га туе. Але та кiх га луб цоў, як у яе, я 
больш нi дзе не каштаваў. Гэ ты смак з 
дзя цiн ства за пом нiў ся. I ад ра зу неш та 
пры ем нае ў па мя цi ўзнi кае.

...ДЫ СЕР ТА ЦЫЮ, МУ ЗЫ КУ 
I ТЭ ЛЕ БА ЧАН НЕ

— У вас за пля чы ма геа гра фiч ная 
аду ка цыя. Са праў ды ха це лi не ка лi 
стаць ге ог ра фам або пер ша па чат-
ко ва ве да лi, што па спе цы яль нас цi 
пра ца ваць не бу дзе це?

— Ве да е це, да ней ка га ча су за ця-
бе ра шэн не пры ма юць баць кi. Я вель-
мi поз на па ста леў (i ўво гу ле ба ю ся, 
што не па ста леў i да гэ та га ча су). З 
ад на го бо ку, не ба чу ў гэ тым нi чо га 
дрэн на га, а з дру го га... У шко ле я на-
ват i не ду маў, ку ды ха чу пай сцi ву-
чыц ца. Гля дзеў на сва iх ад на клас нi каў 
i не ра зу меў iх. Адзiн ха цеў пай сцi на 
мiж на род ныя ад но сi ны, дру гi пла на ваў 
стаць юрыс там, трэ цi — гiс то ры кам. 
Усе дак лад на ве да лi, ча го ха це лi. А 
я не ве рыў i да гэ та га ча су не ве ру ў 
глы бо ка вы ве ра ныя пла ны на бу ду чы-
ню. Пры нам сi, не на та кую ад да ле ную. 
Мне па да ба ец ца сi ту а цый насць мыс-
лен ня i дзе ян няў.

— Бы лi вы пад кi, ка лi гэ тая сi ту а-
цый насць мыс лен ня, як вы ка жа це, 
да па маг ла вам пры няць пра вiль нае 
ра шэн не?

— Я два га ды пра ву чыў ся ў ас пi-
ран ту ры i па чаў пi саць ды сер та цыю: 
«Ап ты мi за цыя пра цэ саў пра мыс ло ва га 
во да ка ры стан ня буй но га эка на мiч на га 
ра ё на на пры кла дзе Мiн скай воб лас-
цi». Ну як па чаў... Ха цеў быў па чаць. 
Ад ад ной наз вы шок па чы наў ся. А ка лi 
ўя вiў, як ад дам вы ву чэн ню гэ та га, на-
са мрэч, вi даць, ак ту аль на га пы тан ня 
не каль кi га доў жыц ця, а по тым гэ тая 
тоў стая па пка бу дзе пы лiц ца на якой-
не будзь па лi цы ва ўнi вер сi тэ це...

— Зна чыць, ды сер та цыя так i за-
ста ла ся не на пi са най?

— Вось я пра тое i ка жу. Праз два га-
ды пас ля ву чо бы ў ас пi ран ту ры я ад чуў, 
што ас пi ран ту ра хо ча мя не «кi нуць». 
Але я яе апя рэ дзiў. Прый шоў, на пi саў 
за яву аб тым, што мы з ас пi ран ту рай 
больш не мо жам быць ра зам i бу дзе 
лепш, ка лi кож ны з нас пой дзе сва ёй 
да ро гай. Хоць кан ды дац кi мi нi мум я 
здаў. Па ду маў, лепш бу ду ра да вац ца 
та му, што ў мя не ёсць чыр во ны дып лом 
унi вер сi тэ та, чым ня скон ча ная ас пi ран-
ту ра. Атры маць зван не кан ды да та на-
вук... На вош та? Гэ та, вя до ма, вы дат на, 
ка лi ў ця бе ёсць пла ны звяз ваць ся бе з 
гэ тай сфе рай. Так, я на ву кай цi каў лю-
ся, але не ха чу ёю зай мац ца.

— I за мест на ву кi пай шлi ў му зы-
ку?

— Не бы ло та ко га, каб я ся дзеў i 
ду маў, чым бы мне за няц ца: «Так, з 
ас пi ран ту рай не скла ла ся, а да вай-ка 
пай ду я спя ваць...». Прос та з дзя цiн-

ства люб лю му зы ку. Ра на цi поз на гэ та 
ад бы ло ся б. У нас сям'я вель мi му зы-
каль ная. Та та пры вiў мне i Дзi му густ 
да доб рай му зы кi. Па чы на ю чы кла са з 
6-7-га я па чаў ра бiць спро бы спя ваць. 
Пас ля 9-га я сеў за гi та ру — па чаў ву-
чыц ца iг раць. Я ра зу меў, што атрым-
лi ваю ад гэ та га за да валь нен не i зай-
маў ся гэ тым у пер шую чар гу для ся бе. 
Прос та з ча сам гэ та па ча ло на бы ваць 
больш маш таб ныя фор мы.

— Пес нi, якiя вы вы кон ва е це, не як 
звя за ны з ты мi па дзея мi, якiя ад бы-
ва юц ца ў ва шым жыц цi?

— Ка лi пес нi не звя за ныя з аса бiс ты-
мi пе ра жы ван ня мi, яны атрым лi ва юц ца 
фаль шы вы мi. А я не люб лю пры мi ты-

вiзм нi ў мыс лен нi, нi ў тым, як я па-
даю, пад но шу ма тэ ры ял. Яшчэ горш 
— ба наль нае i за рыф ма ва нае глуп ства, 
якое сён ня час та па да ец ца як вы со кае 
мас тац тва. Я кры тыч на стаў лю ся да та-
го, што пi шу сам, та му на ад ну пес ню 
мо жа пай сцi 2-3 ме ся цы. Iмк ну ся кож нае 
сло ва вы ве рыць, каб по тым на ват са мо-
му са бе мож на бы ло ска заць: хал ту ры 
тут ня ма. Для мя не гэ та не з'яў ля ец ца 
ней кiм па точ ным спо са бам вы твор час цi 
му зыч на га ма тэ ры я лу. Я пi шу пес нi не 
для ка го-не будзь, не на про даж. Я пi шу, 
та му што мне гэ та па да ба ец ца, та му 
што я та кiм чы нам са ма вы яў ля ю ся.

— Вы ка нан не пар тый на губ ным 
гар мо нi ку так са ма з'яў ля ец ца ней кiм 
спо са бам са ма вы яў лен ня?

— Тое, што я вы кон ваю на гар мо нi ку 
— гэ та зу сiм прос тыя пар тыi. На гэ тым 
iн стру мен це iг раць знач на пра сцей, 
чым на фар тэ пi я на. Гар мо нiк час цей 
за ўсё мае пэў ную та наль насць. Гру-
ба ка жу чы, мож на прос та «ду дзець» 
у адзiн-дру гi бок, i гэ та бу дзе ўспры-
мац ца, як неш та му зыч нае (смя ец ца). 
У iм пра вi за цыi не ма гу ся бе пра явiць, 
але тыя пар тыi, якiя вы кон ваю, бы лi 
мною пры ду ма ны i вы ву ча ны.

— А што ты чыц ца iм пра вi за цыi не 
на сцэ не, а ў эфi ры. Бы лi форс-ма-
жор ныя сi ту а цыi або не звы чай ныя 
вы пад кi пад час зды мак пра гра мы 
«Адзiн су праць усiх»?

— На огул, «Адзiн су праць усiх» — 
гэ та, у асноў ным, iм пра вi за цыя i ёсць. 

Тое, што вы хо дзiць за ме жы «пы тан-
не—ад каз», уяў ляе са бой раз мо ву двух 
аб са лют на не зна ё мых лю дзей. Ка заць 
пра форс-ма жор тут скла да на, у нас жа 
не эк стрэ маль нае шоу. Прос та зда ра-
юц ца па цеш ныя мо ман ты ў пра цэ се 
зно сiн вя ду ча га з гуль цом, ка лi лю дзi 
пе рад тэ ле ка ме ра мi зна хо дзяц ца ў ста-
не не вя лi ка га стрэ су.

— Нi ко лi не ду ма лi над тым, каб 
па спра ба ваць ся бе ў ро лi вя ду ча га 
шоу iн ша га фар ма ту?

— Шоу «Адзiн су праць усiх» транс-
лю юць на АНТ кож ны су бот нi ве чар. 
I пры ем на, вя до ма, ка лi ця бе аса цы ю-
юць з чымсь цi больш-менш iн тэ ле кту-
аль ным. У пла не вя дзен ня пе ра да чы 
мне пры ем на ад чу ваць на ту раль насць 
пра цэ су. Ёсць роз ныя фар ма ты i роз-
ныя мэ ты i за да чы ў вя ду ча га, але мне 
блi жэй ме на вi та гэ та. У ад ва рот ным 
вы пад ку я ся бе ад чу ваю мiк ра ско пам, 
якiм за бi ва юць цвi кi (смя ец ца). Мне па-
да ба ец ца раз маў ляць з гуль ца мi, за да-
ваць iм ней кiя пы тан нi, iм пра вi за ваць, i 
па да ба ец ца яшчэ больш та му, што ўсё 
гэ та не пра пi са на сцэ на ры ем, а жы вое, 
iм гнен нае.

...ВОЛЬ НЫ ЧАС, КНI ГI 
I АДУ КА ЦЫЙ НЫЯ ПЕ РА ДА ЧЫ

— Ге ор гiй, вы ад да еце пе ра ва гу 
ад па чын ку там, дзе гуч на i шум на, 
цi дзе цi ха i спа кой на?

— Ка лi хо чац ца, каб бы ло гуч на i 
шум на — iду на кан цэрт. Гэ та вы дат на: 
пры ехаць, па гля дзець, як ар га нi за ва-
на шоу, па слу хаць доб рыя пес нi, атры-
маць аса ло ду ад пэў най ат мас фе ры. 
А вось клу бы, дзе бес пе ра пын ная 
гру кат лi вая му зы ка не дае маг чы мас-
цi на ват па га ва рыць, я не на вед ваю. 
Ка лi i пры хо джу ту ды (на прык лад, на 
ўру чэн не прэ мiй або даб ра чын ныя 
кан цэр ты), то час цей з па ва гi да ар-
га нi за та раў. Не люб лю ад па чы нак у 
на тоў пе. Лепш па сплю, па гля джу кi но, 
па пра цую над му зы кай цi па ра дак у 
ква тэ ры на вя ду.

— А што на конт кнiг? На iх ха пае 
ча су?

— На ўсё ха пае ча су, ка лi яго пла-
на ваць. Ка лi ты хо чаш па чы таць, то 
ты па чы та еш. А ка лi шу ка еш на го ду 
за няц ца чым за ўгод на, акра мя чы тан-
ня, — то ты яе зной дзеш. Ця пер я стаў 
знач на больш чы таць, чым га доў пяць 
та му. Гэ та зна чыць, мне гэ та ця пер 
больш цi ка ва. Час цей за ўсё чы таю ў 
да ро зе, ка лi ў цяг нi ку еду або гуль тай-
нi чаю до ма.

— Лю бi це кла сi ку цi ад да яце пе-
ра ва гу су час най лi та ра ту ры?

— Ве да е це, па-роз на му бы вае. 
Чы таю роз ныя кнi гi. Ка лi ўспом нiць з 
апош ня га... На рэш це даб ра ўся да бул-
га каў ска га «Май стра i Мар га ры ты». 
Пра чы таў «Усё пра жыц цё» Мi ха i ла 
Ве ле ра, «Квет кi для Эл джэр но на» Да-
нi э ла Кi за. Вель мi ўра зi ла кнi га Iр вi на 
Яла ма «Ка лi Нiш цэ пла каў», ра ман 
Джор джа Ору э ла «1984»... Звы чай на 
доб рыя кнi гi мне рэ ка мен ду юць сяб ры 
i ма ма.

— Час цей чы та е це цi ўсё ж гля дзi-
це тэ ле вi зар?

— Я тэ ле вi зар вель мi рэд ка ўклю-
чаю. I ка лi гэ та раб лю, то най перш 
шу каю аду ка цый на-па зна валь ныя ка-
на лы: National Geographic, Discovery, 
Nano TV, DaVinchi Learning. Та му што, 
ка лi аб мя жоў ваць ся бе пра гля дам вы-
ключ на за баў ляль ных пе ра дач, мож на 
«за ра бiць» iн тэ ле кту аль ны апен ды цыт. 
Ка рыс на ча сам па гля дзець неш та сур'-
ёз нае, тое, што раз вi вае маз гi. Важ на 
вы хо дзiць за ме жы та го, што ты ве да-
еш ця пер, да вед вац ца, што па тых цi 
iн шых пы тан нях ду ма юць iн шыя лю дзi 
i ку ды ру ха ец ца на ву ка. I цэ лы свет 
ра зам з ёй.

���
I на пры кан цы ку лi нар ная па ра да 

ад Ге ор гiя Кал ду на:
«Ка лi вы не елi пас ля шас цi — зна-

чыць, вы i не жы лi».
Ка ця ры на ДА ДЗЕР КI НА
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Цi ка вая су стрэ чаЦi ка вая су стрэ ча  ��

Ге ор гiй КАЛ ДУН:

«КА ЛI ВЫ НЕ ЕЛI ПАС ЛЯ ШАС ЦI — 
ЗНА ЧЫЦЬ, ВЫ I НЕ ЖЫ ЛI»

Па га ры зан та лi: Зы кi на. Ма га ма еў. Грон ка. Парк. 
Ярд. Ты тан. Аер. Гай. Апаш. Iн жы нер. Ром. Фор ма. Iстр. 
Атам. Май дан. Ура ган. Зло. Па ра. Ле вiт. Енк. Бык. Кар-
га. Ты ра на. «Ар тэк». «Му му». Ша фер. Ка ва цi на.

Па вер ты ка лi: Му ля вiн. Ву я чыч. Дуж ка. Апе. Та ган-
ка. Тан га. Ар кан. Ну га. Ма на. Торф. Гер ман. Пом па. 
Туф. Ан гар. Рэ мек. Ан кер. Ку ра. Кай ра. Лiт. Ша ле. Ра мi. 
Ся дзi ба. Акт. Ал тын. Ша лаш. «Рэ но». Кай стра.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

— Цяж ка пра ца ваць, ка лi шэ фа ня ма?
— Вель мi цяж ка. На ват ку рыць не ха-

джу: ба ю ся, што да до му пай ду.

Ра ней спра ча лi ся з жон кай, хто ў 
сям'i га лоў ны. З'я вi ла ся дзi ця — да ве-
да лi ся! Ця пер спiм i ядзiм, ка лi «цар» 
да зво лiць.

На кур сах ку лi на рыi раз маў ля юць дзве 
хат нiя гас па ды нi:

— Уяў ля еш, мой муж за паў го да па ху-
дзеў на 9 кi ла гра маў!

— Вой! Со рам якi!

Гал кiн пе ра стаў вi тац ца з Кiр ко ра вым. 
Гэ та ж трэ ба бы ло: на вя сел лi Гал кi на з 
Пу га чо вай па жа даць, каб яны ка ха лi ад-
но ад на го i па мер лi ў адзiн дзень...

Пры ня та ду маць, што муж чы на на кух нi (ка лi ён, вя до ма, 
не шэф-ку хар яко га-не будзь рэ ста ра на цi ка вяр нi) — гэ та 
тое ж са мае, што жан чы на на ка раб лi: дрэн ная пры кме та. 
Нi чо га па доб на га! Не каль кi га дзiн з Ге ор гi ем Кал ду ном 
да ка за лi, што зна хо дзiц ца на кух нi по бач з муж чы нам 
не толь кi бяс печ на, але i цi ка ва! Спе цы яль на для «Звяз ды» 
вя до мы му зы кант i тэ ле вя ду чы па га дзiў ся пры га та ваць 
свае лю бi мыя стра вы: мя са i са лат з ага род нi ны. А па куль 
Ге ор гiй рэ заў, шат ка ваў ды сма жыў, мы дар ма ча су 
не губ ля лi i рас пы та лi яго пра...

Ха дзем, 
га ра ча га 

па спра бу ем!

ЗдарэннеЗдарэнне  ��

У ІН ТЭР НА ЦЕ 
АБ ВА ЛІ ЛА СЯ СТОЛЬ

У па коі №13 ін тэр на та Го мель-
ска га дзяр жаў на га да рож на-
бу даў ні ча га ка ле джа аб ва лі-
ла ся тын коў ка сто лі пло шчай 
ка ля квад рат на га мет ра.

У па коі пра жы ва лі сту дэнт кі 2-га 
кур са, на ад ну з якіх пла зам у тры 
га дзі ны но чы аб ва ліў ся ма сіў ны ка-
ва лак — з вы шы ні больш за тры 
мет ры. Ра ні цай бы лі вы клі ка ны вы-
ра та валь ні кі. Па іх звест ках, двух па-
вяр хо вы цаг ля ны бу ды нак у цэнт ры 
Го ме ля быў па бу да ва ны 60 га доў 
та му, сто ле выя пе ра крыц ці ў ім 
драў ля ныя. Мяр ку ец ца, што пры чы-
най аб валь ван ня ста ла пра ся дан не 
драў ля на га бру са. Сту дэн так пе ра-
ся лі лі, а па кой пры зна лі не пры дат-
ным для пра жы ван ня. 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЛЕПШ БЫ ВЫ ТУЮ РЫ БУ 
НА БЫ ЛI Ў КРА МЕ...

Не па да лё ку ад во зе ра Ма ты-
ры на i ра кi Уша ча на тэ ры то-
рыi Ушац ка га ра ё на ра бот нi-
кi По лац кай мiж рай iнс пек цыi 
спы нi лi для пра вер кi гру за вы 
аў та ма бiль, у якім еха лi тры 
мяс цо выя жы ха ры.

Пры агля дзе гру за вi ка дзярж iн-
спек та ры знай шлi элект ра ла вiль-
ную пры ла ду, лод ку, дзве аку му ля-
тар ныя ба та рэi i мех з ры бай. За ве-
дзе на кры мi наль ная спра ва, шко да 
на ва коль на му ася род дзю ацэ не на ў 
асаб лi ва буй ным па ме ры — больш 
за 57,3 мiль ё на руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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