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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.18 17.22 8.04
Вi цебск — 9.14 17.05 7.51
Ма гi лёў — 9.08 17.12 8.04
Го мель — 8.57 17.16 8.19
Гродна — 9.32 17.38 8.06
Брэст    — 9.26 17.46 8.20

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Апанаса, Архіпа, 
Арцёма, Карпа, Клімента, Лукі, 
Марка, Радзівона, Сцяпана. 
К. Антаніны, Антона, Генрыха, 
Мар’яна, Расціслава, Юльяна.

Месяц
Поўня 16 студзеня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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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 (першы на  меснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, С. ПРОТАС (першы на  меснiк 
дырэктара), 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, 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.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва 
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 23.177.  Iндэкс 63850.  Зак. № 253.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         16 студзеня 2014 года. 
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тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by
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Жан чы най быць пра сцей — па кап ры-
зі ла, і ўсё, што трэ ба, у ця бе ёсць! Муж-
чы нам больш скла да на — па кап ры зіў, і ў 
ця бе на ват ня ма ча го па ес ці!

— Мне як заў сё ды, — ска за ла Ан-
джэ лі на Джа лі, зай шоў шы ў дзі ця чы 
пры ту лак.

Ін дык так са ма ду маў, што ку па ец ца, 
па куль ва да не закі пе ла.

1510 год — на ра дзіў ся Іван Фё да раў (Маск ві-
цін Іван Фё да ра віч), ра сій скі асвет нік, за-

сна валь нік кні га дру ка ван ня ў Ра сіі і ва 
Укра і не. Мес ца на ра джэн ня не вя до ма, 
але, зы хо дзя чы з ге раль дыч най трак тоў кі 
яго дру ка ва на га зна ка, вы лу ча на тэ о рыя 
пра бе ла рус кае па хо джан не Фё да ра ва. 
Па не ка то рых звест ках, ву чыў ся ў Кра-
каў скім уні вер сі тэ це, дзе ў 1532 го дзе 
атры маў сту пень ба ка лаў ра. Ра зам з 
П. Мсці слаў цам за сна ваў дру кар ню ў Маск ве, дзе вы-
пус ціў «Апост ал» і два вы дан ні «Ча соў ні ка», які вы ка-
рыс тоў ваў ся пры на ву чан ні гра ма це. У 1566 г. Фё да раў 
і Мсці сла вец за сна ва лі За блу даў скую дру кар ню, у якой 
вы да лі «Евангелие учительное» і «Псал тырь» з «Ча-
сос лов цем». У 1578 г. за сна ваў Аст рож скую дру кар ню, 
у якой бы ло скон ча на но вае вы дан не «Аз бу кі» з да дат-
кам. У 1581 г. вы даў «Хронологию» А. Рым шы — пер шы 
ўсход не сла вян скі дру ка ва ны ка лян дар і пер шы асоб на 
вы да дзе ны твор бе ла рус кай паэ зіі, а так са ма «Аст рож-
скую біб лію» — пер шае поў нае вы дан не сла вян скай 
Біб ліі кі ры ліч на га шрыф ту. Яго кні гі па афарм лен ні і 
па лі гра фіч ным вы ка нан ні бы лі на ўзроў ні най леп шых 
дру ка ва ных вы дан няў та го ча су. Па мёр у 1583 го дзе.

1732 год — на ра дзіў ся (вёс ка Воў чын, ця пер 
Ка мя нец кі ра ён Брэсц кай воб лас ці) Ста ні-

слаў Аў густ Па ня тоў скі, апош ні вя лі кі кня зь ВКЛ, ка роль 
Поль шчы. У 1755-1756 і 1757-1758 га дах — сак ра тар 
анг лій ска га па соль ства і па сол Сак со ніі і Рэ чы Па спа лі-
тай у Пе цяр бур гу. Пас ля смер ці ка ра ля поль ска га і вя-
лі ка га кня зя ВКЛ Аў гус та ІІІ у 1763 го дзе Чар та рый скія 
і Ка ця ры на ІІ вы лу чы лі кан ды да ту ру Па ня тоў ска га на 
трон Рэ чы Па спа лі тай. У 1764-м ён быў абра ны ка ра-
лём. Пры ім пра во дзі лі ся рэ фор мы па ўма ца ван ні дзяр-
жаў най ула ды, якія бы лі спы не ны но вай ін тэр вен цы яй 
Ра сіі. У вы ні ку ўла да ка ра ля апы ну ла ся пад кант ро лем 
Ра сіі і ад быў ся пер шы па дзел Рэ чы Па спа лі тай (1772). 
Ка роль пай шоў на па гад нен не з рэ фар ма та ра мі. У 
1793-м ён па га дзіў ся на дру гі па дзел Рэ чы Па спа лі тай. 
У час паў стан ня 1794 го да пад кі раў ніц твам Т. Кас цюш-
кі Па ня тоў скі быў ад хі ле ны ад ула ды, хоць фар маль на 
за ха ваў трон. У 1795-м ён пад пі саў акт ад ра чэн ня ад 
ка ро ны на ка рысць Ка ця ры ны ІІ. Па мёр у 1798 го дзе.

1939 год — 75 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Мінск) 
Аляк сандр Яфі ма віч За лес кі, бе ла рус кі ву-

чо ны, член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі (1991), док тар 
фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук (1978), пра фе сар (1986).

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік, па эт, пуб-
лі цыст, кі на сцэ на рыст:
«Мне быць з людзь мі хо чац ца, а не пад раб ляц-
ца пад іх».

Па га ры зан та лі: 1. Гурт ка ля доў шчы каў, што су-
пра ва джае «ка зу» ў ры ту аль ным шэс ці. 4. Шлюб на-
ка ра год ная гуль ня ў даў ней шы час. 7. Пра ва слаў ная 
па кут ні ца, якую бе ла ру сы ўша ноў ва юць 17 снеж ня; у 
гэ ты дзень (ён лі чыў ся жа но чым) за ба ра ня ла ся пра сці 
ку дзе лю. 9. Твор Б. Кус то дзі е ва «Мас ле ні ца». 13. На-
род ная наз ва адзін кі ёміс тас ці сы пу ча га рэ чы ва, роў-
ная пры бліз на пу ду збож жа. 14. Сро дак, які да па мог 
ан дэр са наў скай Гер дзе вы ра та ваць хлоп чы ка Кая з 
па ло ну Снеж най ка ра ле вы. 15. Мі фа ла гіч ны пер са наж, 
што імк нуў ся на штуч ных кры лах уз няц ца да Сон ца. 
18. Го рад, дзе ў 1843 го дзе бы ла вы пу шча на пер шая 
на ва год няя паш тоў ка. 19. Ма ра пла вец, чы ім іме нем 
на зва ны пра ліў па між Ле да ві тым і Ці хім акі я на мі. 20. 
На пі так, пры га та ва ны на ва дзе з хле ба, су ха роў або 
жыт няй му кі, вя до мы з ча соў Кі еў скай Ру сі. 21. Ле дзя-
ная каш ка на па верх ні ва да ёма пе рад за мяр зан нем. 
22. Збу да ван не, дзе ад праў ля ец ца ка ляд нае на ба-
жэн ства. 23. У грэ час кай мі фа ло гіі — жаз ло Дыя ні са 
і яго спа да рож ні каў, аб ві тае плю шам і ві на град ным 
ліс цем. 27. Ха лод ная бу ды ні на для за хоў ван ня кар моў, 
сель ска гас па дар ча га ін вен та ру. 28. Не вя лі кі му зыч ны 
твор хут ка га тэм пу. 33. Па час ту нак, які хіт рая лі са ў вя-
до май на род най каз цы пры га та ва ла для жу раў ля. 34. 
Птуш ка з доў гай дзю бай і вя лі кай га ла вой, рэд кі від на 
Бе ла ру сі, за не се ны ў Чыр во ную кні гу, зі муе ў кра і нах 
Між зем на мор'я. 35. Ігу мен ка та ліц ка га муж чын ска га 
ма нас ты ра. 38. Кры жа па доб ная па лон ка на ва да ёме, у 
якую аку на юц ца на Хры шчэн не. 39. Адзін з два нац ца ці 
зна каў за дыя ка, праз які Сон ца пра хо дзіць у ся рэ дзі не 
зі мы. 40. Даў ні звы чай ад зна чаць Шчад рэц — ве чар 
на пя рэ дад ні ста ро га Но ва га го да. 41. Ка рот кі вы раз 

па ву чаль на га ха рак та ру ў вер ша ва най фор ме.
Па вер ты ка лі: 1. Жанр тво ра У. Ка рыз ны, на які 

Л. За хлеў ны на пі саў пес ню «Пер шыя ма ра зы». 2. 
Цар коў нае пес на пен не ў го нар свя то га Фе а фа на, ён 
уша ноў ва ец ца 23 лю та га. 5. Аб ле дзя не лая ска рын ка 
на сне зе. 6. Вост рап рып раў ная рас лі на, на пла дах 
якой на стой ва юць лі кё ра-га рэ лач ныя на поі. 7. Пі раж-
кі, які мі ў апо вес ці М. Го га ля «Са ро чын скі кір маш» 
шчод рая Хаў рон ня Ні кі фа раў на час та ва ла Па по ві ча. 
8. Што ў жы ха роў Уэль са сім ва лі зуе печ ка? 9. Вя до мы 
фальк ла рыст, да след чык бе ла рус ка га на род на га ка-
лен да ра. 10. Паў ноч ная па ляр ная воб ласць Зям но га 
ша ра з са май доў гай і ха лод най зі мой. 11. Га лін ка мі 
гэ тай рас лі ны кель ты ўпры гож ва юць жыл лё пе рад 
Но вым го дам. 12. Іль дзі на на ра цэ, во зе ры. 16. Рас-
пла та, што на пат ка ла сквап ную ма ча ху ў на род най 
каз цы «Ма роз ка». 17. Гу лян не вяс ко вай мо ла дзі з 
му зы кай, тан ца мі ў ве ча ро вы час. 22. Бе ла рус кі ха-
рэа гра фіч ны ан самбль, які ства рыў сцэ ніч ную пра-
гра му на фальк лор ным ма тэ ры я ле ка ляд най гуль ні 
«Жа ніць ба Ця рэш кі». 24. Ста ра жыт ны бог вят роў у 
бе ла ру саў. 25. Твор М. Мі хай ла ва «Два ма ра зы». 
26. Рус кая паэ тэ са, аў тар збор ні ка «У зі мо вы лес па 
квет кі». 29. Наз ва са ма га ма лень ка га і са ма га вы со-
ка га па гу чан ні му зыч на га ін стру мен та. 30. Свя точ ны 
ве чар з тан ца мі і вя сё лы мі за ба ва мі. 31. Рэ чы ва, 
якое ў мно гіх мяс цо вас цях дзяў ча ты вы ка рыс тоў ва лі 
пад час ка ляд най ва раж бы. 32. Тра ды цый ны на пі так 
на свя точ ным ста ле каў каз цаў. 36. Ляс ны да лі ка тэс 
у ку лі нар ным на бо ры на Пі лі паў ку. 37. Ня мец кі пісь-
мен нік, пе ра клад чык ра ма на І. Ша мя кі на «Снеж ныя 
зі мы».

Па га ры зан та лі: 1. Сві та. 4. «Яшчар». 7. Вар ва ра. 9. 
Кар ці на. 13. Ме ра. 14. Па ца лу нак. 15. Ікар. 18. Лон дан. 
19. Бе рынг. 20. Квас. 21. Са ла. 22. Храм. 23. Тырс. 27. 
Ад ры на. 28. Скер ца. 33. Ка ша. 34. Зі ма ро дак. 35. Абат. 
38. «Іар дань». 39. Ка зя рог. 40. Аб рад. 41. То ма. Па вер-

ты ка лі: 2. Верш. 3. Тра пар. 5. Шар пак. 6. Аніс. 7. Ва рэ нік. 
8. Ачаг. 9. Крук. 10. Арк ты ка. 11. Амя ла. 12. Кры га. 16. 
Па ка ран не. 17. Ве ча рын ка. 22. «Ха рош кі». 24. Стры бог. 
25. Каз ка. 26. Бар то. 29. Пі ка ла. 30. Баль. 31. Воск. 32. 
Нар зан. 36. Грыб. 37. Грым.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

«Сту дзень год па чы нае, ма ра зам ва ро ты ад чы няе»

СЕМЕНА – ПОЧТОЙ.СЕМЕНА – ПОЧТОЙ.  
Со своего огорода Со своего огорода 

Много лет выращиваю овощи Много лет выращиваю овощи 
на своем огороде с минимальным поливом на своем огороде с минимальным поливом 

и без пленки. Отбираю самые урожайные и ценные, и без пленки. Отбираю самые урожайные и ценные, 
адаптированные к местным условиям, заготавливаю их семена, адаптированные к местным условиям, заготавливаю их семена, 

которые и предлагаю овощеводам-любителям.которые и предлагаю овощеводам-любителям.

Бахчевые. Дыня Белорусская ранняя (до 4 кг). Арбуз Бобруйский – до 
7 кг. В жаркие и теплые годы все созревают в августе.

Тыквы. Титан – чемпион среди тыкв, до 100 кг. Кавбуз – тыква мягкокорая, 
до 40 кг. Витаминная (мускатная) и Зимняя сладкая – обе сладкие, до 20 кг, 
с оранжевой мякотью, хранятся всю зиму в доме, вкусен и полезен сок и каши 
из них. Лечебная – семечки без кожуры, темные, богаты цинком. 

Кабачки: Ананасный (цуккини, оранжевые, кустовые), Вьетнамский – спе-
лые очень сладкие, вкусные, с плотной оранжевой мякотью, долго хранятся. 

Огурцы. Очень ранние – Малыш. Ранние – Пальчик (долго и обильно 
плодоносят). Ранне-средние – Капелька, Свитанак, Верасень, Конкурент, 
Славянские. Все огурцы мелкие, засолочные, устойчивые к болезням.

Перец сладкий скороспелый, урожайный, толстостенный: красные сорта – 
Трапеза и Гурман, желтый – Парнас. Александр – красный, круглый. Апель-
син – оранжевый, очень сладкий, 40 гр. 

Перец острый Колокольчик – куст 1 м весь усыпан красными красивыми 
плодами.

Помидоры. Ультраранние (начало сбора 5-10 июля, куст до 60 см) – Аль-
фа и Чиполлино (оба по 50 гр), Женечка – красные, 80 гр, Майская роза – 
розовые,100 гр, Золотое сердце – желтые, плотные, до 200 гр.

Ранние, низкие – Красная шапочка и Утенок (оранжевые, с «носиком») – 
оба 80 гр, 50 см, очень урожайные, идеальны для закатки; Павловская роза – 
120 гр, розовые; Подарок брата (60-70 гр) и Вилина ( 80 гр) – оба вкусные, 
урожайные, наиболее устойчивые к фитофторозу; Ляна, Ротон – оба до 70 см, 
80-120 гр красивые, плотные, по ведру плодов с куста, с повышенной устой-
чивостью к фитофторозу; Мисс Америка – плоды плотные, отличный вкус, 
долго хранятся. Первая любовь – розовые, до 400 гр, куст – 80 см.

 Холодостойкие, низкие, ранние – Снежная королева (120 гр, хорошо 
переносит засуху, устойчива к болезням); Мишка на севере (150 гр), Сиби-
ряк – до 200 гр.

Среднеспелые, низкие: Призер, 40-60 гр закаточные, долго хранятся 
свежими, Талаш – до 200 гр, вкусные, урожайные.

Среднеспелые, куст 80 см – Джина (250 гр, красивые); Дина (плоды 
желтые, как хурма, плотные); Мулат – коричневые, очень урожайные, 90 гр, 
по форме – куриные яйца. Лисичка (оранжевые, продолговатые, долго и 
обильно плодоносят), Ухажер (красные «пальчики») и Японский трюфель: 
красный, золотой (плоды, как лампочки) – все 120 гр, сладкие, лежкие, хо-
роши для закатки. 

Крупноплодные, куст до 1 м: Тещина радость (розовые), Золотые ку-
пола (желтые) – оба до 1 кг; Черный русский (темные, до 600 гр); Черный 
принц (вкусный) и Оранж (желто-оранжевые) – оба до 300 гр, Бычье сердце – 
до 600 гр, Райское наслаждение – розовые, 400 гр.

Тепличные, они же хороши и для гряд (высокие): Красная стрела – очень 
вкусные, 80-120 г; Грейпфрут (самые сладкие) и Сердцеед – оба до 1 кг. 
Медовая капля – 30 гр, желтые, сладкие. Ягодное лукошко – смесь сортов 
«Черри».

Высокие для гряд – с высокой устойчивостью к фитофторозу – Де-
Барао: красный, желтый, черный. 

Комнатные помидорки: Смесь сортов – компактный кустик 30 см, плоды 
красные, желтые, оранжевые(15-20 гр); Балконное чудо (30-40 гр) – ранне-
спелый, куст 60 см. 

Семена расфасованы: сладкий перец, огурцы, помидоры по 30 шт. и более 
(комнатные 15 шт.), все остальные – по 10-15 шт. Высылаю наложным плате-
жом 5 тыс. рублей за пакет. За каждые 12 заказанных пакетов – 2 дополни-
тельных высылаю бесплатно (укажите, что именно) и свою Агротехнику 
выращивания. Свой адрес и Ф.И.О. пишите полностью и разборчиво. Опла-
та при получении семян на почте. 

Мой адрес: 213801, Могилевская обл., г. Бобруйск, 1.
До востребования ПРОКОПЧИКУ Виктору Павловичу. 

Як аб вя шчае на род ная муд-
расць, са сва ім ста ту там 
у чу жы ма нас тыр не хо-
дзяць. Та му, па да рож ні ча-
ю чы па све це, вар та па мя-
таць пра мен та лі тэт, све та-
ўспры ман не і звы чаі ін шых 
на ро даў. Але тут га вор ка 
пой дзе зу сім не пра тое, 
як дрэн на па ру шаць за кон 
і здзяйс няць су праць праў-
ныя дзе ян ні. Раз мо ва пой-
дзе пра за ба ро ны і пра ві лы 
доб ра га то ну чу жой кра і ны, 
якія час та мо гуць здац ца 
на ша му ча ла ве ку «не да рэ-
чны мі», ад нак грэ ба ваць імі 
не вар та.

Аў стра лія. За ба ра ня ец ца 
з'яў ляц ца на ву лі цы ў чор най воп-
рат цы, абут ку з лям цу і з чор най 
вак сай на тва ры, па коль кі гэ та 
ак се су а ры зло дзея-«да муш ні ка» 
(су стра ка ец ца так са ма ін фар-
ма цыя аб за ба ро не на кас цюм 
Бэт мэ на, ад нак да ку мен таль ных 
па цвяр джэн няў гэ та га не вы яў-
ле на). На тэ ры то рыю Аў стра ліі з 
мер ка ван няў эка ла гіч най бяс пе-
кі за ба ра ня ец ца ўво зіць лю быя 
пра дук ты, вы ра бы з дрэ ва, на-
ват гле бу на па дэ швах абут ку. 
Па ня дзе лях пас ля паў дня за ба-
ра ня ец ца з'яў ляц ца ў гра мад скіх 
мес цах у шта нах ру жо ва га ко ле-
ру. А па мя няць лям пач ку ма юць 
пра ва толь кі ква лі фі ка ва ныя 
элект ры кі.

Вя лі ка бры та нія. Ма ла вя до-
мы за кон, які за ба ра няе ча ла ве-
ку па мі раць у бу дын ку пар ла мен-
та Анг ліі, за няў пер шае мес ца ў 
спі се са мых не да рэ чных за ка на-
даў чых ак таў усіх ча соў. Да рэ чы, 
ува хо дзіць у бу ды нак пар ла мен та 
гэ тай кра і ны ў ла тах так са ма да 
гэ та га ча су ка тэ га рыч на за ба ро-
не на. Так што лепш не за ходзь-
це ў пар ла мент без ліш няй па-
трэ бы. Жан чы на ў Лі вер пу лі не 
мае пра ва з'яў ляц ца з аго ле ны мі 
грудзь мі, ка лі яна не ганд ляр ка 
тра піч най ры бай. Акра мя та го, 
жан чы нам за ба ра ня ец ца ес ці 
ша ка лад пад час па езд кі ў гра-
мад скім транс пар це. За ба ра ня-
ец ца не апа вя шчаць пад атко вую 
служ бу аб тым, што вы ха це лі б 
ёй не ка заць, але мож на не дзя-
ліц ца з ёй ін фар ма цы яй, ад нос на 
якой вы не ма е це ні чо га су праць 
та го, каб яна ста ла зда быт кам 
па дат ка ві коў (з пер ша га пра чы-
тан ня гэ тую за ба ро ну так прос-
та і не зра зу ме еш). У Лон да не 
ве ла сі пе дыс таў, якія га ня юць па 
тра ту а ры, спра вяд лі ва штра фу-
юць на £100. Аў та ма бі ліс там жа 
за га да на за глу шаць ма тор, ка лі 
ста ян ка бу дзе доў жыц ца больш 
за тры хві лі ны (штраф £120).

Гер ма нія. Пра ві лы да рож на га 
ру ху гэ тай кра і ны за ба ра ня юць 
спы няц ца на аў та ба нах на ват у 
тым вы пад ку, ка лі ў кі роў цы скон-
чыў ся бен зін. Акра мя та го, нель-
га іс ці па тра се пеш шу. Штраф за 
па ру шэн не гэ тых пра ві лаў мо жа 
да ся гаць 100 еў ра.

Егі пет. Тут за ба ро не на фа та-
гра фа ваць ці ка рыс тац ца бі нок-
лем по бач з ва ен ны мі аб' ек та мі 
або ўра да вы мі бу дын ка мі. За гэ-
та мо гуць не толь кі за тры маць 
і аштра фа ваць, але і па са дзіць 
у тур му.

Іс па нія. На Ма ёр цы нель га 
вы ка рыс тоў ваць пляж ны душ не 
па пры зна чэн ні. Хо ча це па мыць 
пад ду шам яб лык, рых туй це 
€750. А на пля жах ад Аль ку дыі 
да Кан-Пі ка фор та не ві та юць му-
зы кан таў, за тое цэ няць ці шы ню. 
Штраф за іг ру на лю бым ін стру-
мен це — €300.

Іта лія. У Еў ро пе гэ тая кра-
і на — лі дар па коль кас ці дзіў-
ных за ба рон. У го ра дзе Эбо ла 
(Кам па нія) за ба ро не на ца ла вац-
ца ў ма шы нах (штраф €500). А 
ў вёс цы Мар цін сі ку ра (Аб руц ца) 
нель га шу мець... зай ма ю чы-

ся сек сам. Штраф за па доб нае 
за да валь нен не — €1500. На 
пля жах ка ля Ве не цыі не да зва-
ля юць збі раць ра ка він кі (штраф 
€25—250). У ку рорт ным мяс тэч ку 
Фор тэ-дэі-Мар мі пад час сі ес ты 
нель га ўклю чаць га зо на ка сіл ку. 
І — ува га — у Іта ліі за ба ра ня ец-
ца куп ляць пад роб кі! За на быц-
цё кант ра факт най пра дук цыі вы 
ры зы ку е це раз ві тац ца з су май, 
што ў ра зы пе ра вы шае кошт 
ары гі наль най рэ чы; мак сі маль-
нае па ка ран не скла дае €10 000. 
Так са ма ў Іта ліі пра ду гле джа ны 
штраф за ку пан не ў фан та нах. 
За ко ны Ве не цыі за ба ра ня юць 
кар міць га лу боў, зна хо дзіц ца ў 
гра мад скім мес цы без ка шу лі, а 
так са ма ес ці бу тэрб ро ды на пе-
ша ход ным пе ра хо дзе.

Ір лан дыя. У Ір лан дыі з XІ ста-
год дзя за ха ва ла ся вы дат ная тра-
ды цыя: 29 лю та га жан чы на мае 
пра ва зра біць свай му вы бран ні ку 
пра па но ву. Ка лі муж чы на ад ка жа 
ад мо вай, то ён бу дзе аба вя за ны 
за пла ціць дзяў чы не штраф.

Емен. Пад стра хам смя рот-
на га па ка ран ня ў гэ тую кра і ну 
за ба ро не ны ўвоз пра дук таў са 
сві ні ны.

Ка на да. У Ка на дзе не лю бяць 
дроб ныя гро шы, та му трэ ба быць 
уваж лі вым пад час шо пін гу. Там 
за ба ра ня ец ца пла ціць за рэч, 
якая каш туе больш за 25 до ла-
раў, ма не та мі на мі на лам у 1 до-
лар.

ААЭ. У Аб' яд на ных Араб скіх 
Эмі ра тах вель мі сур' ёз най пра-
ві най з'яў ля ец ца ўжы ван не ежы, 
ва ды ці ку рэн не цы га рэт у гра-
мад скіх мес цах на пра ця гу свя-
то га для му суль ман ме ся ца Ра-
ма дан, ме ся ца пос ту. Ра біць гэ та 
мож на толь кі ў рэ ста ра нах пры 
гас ці ні цах і ін шых ту рыс тыч ных 
зо нах, дзе не су стра ка юц ца мяс-
цо выя вер ні кі.

Сін га пур. Сін га пур у 2010 го-
дзе ўсё ж та кі па доў жыў за ба ро ну, 
якая іс нуе ў кра і не на пра ця гу 18 
га доў — на ўвоз і про даж жа валь-
най гум кі. Сін га пур, вя до мы ва 
ўсім све це сва ёй чыс ці нёй, за ба-
ра ніў ім парт і про даж жа валь най 
гум кі ў 1992 го дзе з мэ тай кан чат-
ко ва вы ра шыць праб ле му ліп кай 
гум кі на крэс лах, ста лах, ліф тах 
і ў ін шых гра мад скіх мес цах. Ад-
ной з асноў ных пры чын увя дзен-
ня за ба ро ны бы лі збоі ў пра цы 
сін га пур ска га мет ро: жа валь ная 
гум ка час та за хра са ла ў дзвя-
рах элект ра цяг ні коў, вы клі ка ю чы 
за трым кі. Штраф за па ру шэн не 
гэ тай за ба ро ны — ка ля $400. А 
ка лі вы не спус ці це за са бой ва-
ду ў гра мад скай пры бі раль ні, вас 
аштра фу юць на $500.

ЗША. Злу ча ныя Шта ты пе ра-
ўзы шлі ўсе кра і ны па коль кас ці 
ары гі наль ных за ко наў і за ба рон, 
пры чым мно гія з іх адметныя ў 
кож ным асоб ным шта це і на ват 
го ра дзе! Пры вя дзём толь кі ма-
лую част ку та кіх за ба рон. Ала-
ба ма: за ба ро не на ва дзіць ма-
шы ну з за вя за ны мі ва чы ма. За 
па сы пан не рэ ек чы гун кі сол лю 
— смя рот нае па ка ран не. Лі чыц ца 
зла чын ствам на сіць ма ро зі ва ў 
кі шэ нях, на сіць у царк ву на леп-

ле ныя ву сы і з'яў ляц ца на ву лі цах 
у мас цы. Аляс ка: нель га раз гля-
даць ла сёў з са ма лё та. Ары зо на: 
за спро бу па сек чы как тус — да 
25 га доў тур мы. У г. Хэй дэн вам 
па гра жае штраф, ка лі бу дзе це 
чап ляц ца да жа бак. У го ра дзе 
Ме са за ба ро не на ку рыць у ме жах 
5 мет раў ад гра мад скіх уста ноў. 
Вы клю чэн не — ка лі ў вас ёсць 
ад мыс ло вая лі цэн зія. Га ваі: за ба-
ра ня ец ца ўстаў ляць у ву шы ма-
не ты. Ілі нойс: у го ра дзе Гей лс бур 
за ба ра ня ец ца біць па цу коў бей-
сболь най бі тай; штраф — 1000 
до ла раў. Так са ма за ба ра ня ец ца 
га ва рыць на анг лій скай мо ве, 
мож на толь кі на аме ры кан скай. 
У Мі не со це мо гуць спаг наць да 
$2000 за бруд ныя шы ны — мый ка 
аў то абы дзец ца знач на тан ней. У 
Ка лі фор нія: у Га лі ву дзе дзей ні-
чае па ста но ва, якая за ба ра няе 
пра га няць па ву лі цах больш за 
дзве ты ся чы аве чак. У Сан-Фран-
цыс ка нель га вы пус каць на ву лі-
цу сла ноў, ка лі толь кі іх не вя дуць 
на лан цу гу. Мэ ры ленд: у Бал ты-
мо ры не да зво ле на пры хо дзіць у 
тэ атр са льва мі, так са ма стро га 
за ба ро не на шпур ляць ахапак се-
на на ву лі цу з дру го га па вер ха. 
Нью-Ёрк: штраф у 25 до ла раў 
ча кае кож на га, хто на ву лі цы бу-
дзе ві да воч на за гляд вац ца на 
жан чын. За кон асаб лі ва стро гі 
да тых, хто азір нец ца ўслед да-
мам. Муж чы нам, злоў ле ным на 
гэ тым двой чы, за га да на на сіць 
кон скія шо ры. Агаё: асоб ны за-
кон за ба ра няе пра па ноў ваць ры-
бам спірт ныя на поі. Акла хо ма: у 
ста лі цы шта та нель га ха дзіць па 
ву лі цах за дам, па яда ю чы на ха ду 
гам бур гер. Ту рэм нае зня во лен-
не па гра жае тым, хто драж ніць 
са бак, а так са ма ад кус вае ад 
чу жо га гам бур ге ра. У Фла ры дзе 
за га раць топ лес на боль шас-
ці пля жаў лі чыц ца па ру шэн нем 
гра мад ска га па рад ку.

Тай ланд. За ба ра ня ец ца вы хо-
дзіць з до ма без ніж няй бя ліз ны. 
Пад час вы ка нан ня ка ра леў ска-
га гім на ў кі на тэ ат ры ўсе на вед-
валь ні кі па він ны. Ез дзіць у ма шы-
не ці на ма та цык ле без ка шу лі? 
За гэ та штра фу юць. Тут так са ма 
нель га на сту паць на гро шы, та му 
што на ма не тах і банк но тах на ма-
ля ва ны ка роль.

Тур цыя. У Тур цыі сур' ёз ным 
пра ва па ру шэн нем з'яў ля ец ца аб-
ра за ту рэц кай на цыі і на цы я наль-
на га сця га, а так са ма раз дзі ран-
не або скруч ван не на цы я наль най 
ва лю ты.

Фран цыя. У кра і не нель га 
на зы ваць свін ню На па ле о нам — 
фран цу зы па ва жа юць сваю гіс-
то рыю! За ба ра ня ец ца про даж 
ля лек, твар якіх не з'яў ля ец ца 
ча ла ве чым. У Па ры жы з 1910 
го да за ба ро не на ца ла вац ца на 
вак за лах, каб не за трым лі ваць 
ад праў лен не цяг ні ка. Пра ві ла гэ-
та ні хто так і не ад мя ніў, але яго 
і ў тыя ча сы на ўрад ці дак лад на 
пры трым лі ва лі ся, та му ні я ка га 
па ка ран ня за па ру шэн не не пра-
ду гле джа на.

Пад рых та ваў 
Іван КУ ПАР ВАС

А вы ве да е це, што?..А вы ве да е це, што?..  ��

...НЕЛЬ ГА ПРА ПА НОЎ ВАЦЬ 
РЫ БАМ СПІРТ НЫЯ НА ПОІ,
ад кус ваць ад чу жо га гам бур ге ра і на сіць чор нае

Ары гі наль ныя і дзіў ныя за ба ро ны ў роз ных кра і нах

Без ха лес тэ ры ну ня ма тры-
ва лай клет кі. А без клет кі, 
зра зу ме ла, ня ма ар га ніз ма. 
Тлу шча па доб нае рэ чы ва — 
ха лес тэ рын — змя шча ец ца 
ў вон ка вых мемб ра нах кле-
так і ўдзель ні чае ў шэ ра гу 
роз ных пра цэ саў. Утва-
рэн ні жоў це вых кіс лот, 
сін тэ зе гар мо наў па ла вых 
за лоз, ка ры над ны рач ні-
каў, ві та мі ну Д. Ад нак лі-
шак ха лес тэ ры ну на но сіць 
ар га ніз му вя лі кую шко ду, 
па коль кі спры яе ўзнік нен-
ню атэ раск ле ро зу, ішэ міі, 
ін фарк ту мі я кар да, ін суль-
ту і ін шых за хвор ван няў.

НОР МА ХА ЛЕС ТЭ РЫ НУ 
Ў КРЫ ВІ

5,2 ммоль/л — ідэа льная коль-
касць, да якой вар та імк нуц ца.

5,3—6,5 ммоль/л — зо на ры-
зы кі.

Звыш 6,5—8 ммоль/л — гі-
пер ха лес тэ ры не мія.

Лі шак ха лес тэ ры ну ад клад ва-
ец ца на сцен ках аор ты, са су даў 
сэр ца, га лаў но га моз га, ніж ніх 
ка неч нас цяў, а зна чыць, пры во-
дзіць да зву жэн ня іх пра све ту і 
па гар шэн ня кро ва зва ро ту ў гэ тых 
ор га нах, на гад вае ва ле о лаг 23-й 
га рад ской дзі ця чай па лі клі ні кі г. 
Мін ска Але на ГАР НІЦ КАЯ.

У на шым ар га ніз ме па ста-
ян на ўтва ра ец ца ха лес тэ рын (з 
тлу шчаў, вуг ля во даў і не ка то рых 
амі на кіс лот). Лі чыц ца, што ка ля 80 
пра цэн таў яго сін тэ зу ец ца са мім 
ар га ніз мам і толь кі 20 трап ляе з 
пра дук та мі жы вёль на га па хо джан-
ня. Са мая вя лі кая коль касць ха-
лес тэ ры ну зна хо дзіц ца ў маз гах, 
яеч ным жаў тку, тлус тым мя се, пе-
ча ні, ныр ках, ік ры, цвёр дых сы рах 
і інш. У ма ла цэ, ке фі ры, мар ской 
ры бе, ня тлус тых га тун ках яла ві чы-
ны, ба ра ні ны, са сіс ках змя шча ец-
ца ня шмат ха лес тэ ры ну.

У ста лым уз рос це і пры ма-
ла ру хо мым ла дзе жыц ця, ка лі 
аб мен рэ чы ваў па ні жа ны, ёсць 
атэ раск ле роз і шэ раг ін шых за-
хвор ван няў, рэ ка мен ду ец ца аб-
ме жа ваць коль касць ха лес тэ ры-
ну ў ежы, але не вы клю чаць яго 
поў нас цю.

ЯК ПА НІ ЗІЦЬ КОЛЬ КАСЦЬ 
ХА ЛЕС ТЭ РЫ НУ?

1. Не пе ра ядаць. Ка лі ва ша 
ва га пе ра вы шае нор му на 10 кг і 
больш, не аб ход на тэр мі но ва пе-
ра гле дзець струк ту ру хар ча ван ня. 
Вы да ліць з ра цы ё ну тлус тае мя са, 
пе чань, ныр кі, маз гі, вэн джа ныя 
каў ба сы, паш тэт, ка рэй ку, мас ла, 
ма ро жа нае, пі рож ныя, тор ты, біск-
ві ты, здо бу, ша ка лад.

2. Да даць: алеі (не толь кі сла-
неч ні ка вы), ін дыч ку, ку ры цу, ця-
ля ці ну, мар скую ры бу і мо рап ра-
дук ты, све жую га род ні ну і фрук-
ты, аў ся ныя кру пы, вот руб'е, хлеб 
з му кі гру ба га па мо лу, арэ хі.

3. Фіз куль ту ра. Ра ніш няя гім-
нас ты ка, пе шыя пра гул кі, пла-
ван не, тан цы — усё што за ўгод-
на, толь кі не гі па ды на мія.

4. Не ку рыць, не зло ўжы ваць 
ал ка го лем, ву чыц ца пе ра ма гаць 
стрэ са выя сі ту а цыі.

Трэ ба так са ма мець на ўва зе, 
што кан цэнт ра цыя агуль на га ха-
лес тэ ры ну ў плаз ме змян ша ец ца 
пад час га ла дан ня, зла я кас ных но-
ва ўтва рэн няў, хва роб лёг кіх (ту бер-
ку лёз, не спе цы фіч ная пнеў ма нія, 
інш.), па вы ша най функ цыі шчы та-
па доб най за ло зы, па ра жэн нях цэнт-
раль най нер во вай сіс тэ мы і інш.

Пас ля 40 га доў ана ліз на агуль-
ны ха лес тэ рын рэ ка мен ду ец ца 
ра біць не ра дзей за 1 раз у год.

РЭ КА МЕН ДУ ЕЦ ЦА ДЛЯ ЗНІ-
ЖЭН НЯ ХА ЛЕС ТЭ РЫ НУ:
� трас ка, кам ба ла, пік ша, 

се ля дзец, скумб рыя, сар дзі ны, 
ту нец, ла сось;
� абяс тлу шча ныя ма лоч ныя 

пра дук ты;
� яеч ны бя лок;
� праз рыс тыя, ве ге та ры ян-

скія су пы;
� авёс, ку ку ру за, рыс, хляб-

цы, аў ся нае пя чэн не;
� све жая, за ма ро жа ная га род-

ні на, га рох, ба бы, ва ра ная буль ба, 
фрук ты, су ха фрук ты, арэ хі;
� тра вы, спе цыі, гар чы ца, пе-

рац, во цат, абяс тлу шча ныя пад лі-
вы, праз рыс тыя ма ры на ды;
� абяс тлу шча ныя пу дын гі, 

жэ ле, му сы;
� чай, ня моц ная ка ва, мі-

не раль ная ва да, со кі без цук ру, 
без ал ка голь нае пі ва.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

І ХА ЛЕС ТЭ РЫН — 
У НОР МЕ

Прасі 
хлопчыка
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