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Па да па мо гу да ін спек та раў ДАІ на 
Ма гі лёў шчы не за су ткі звяр та юц ца 
дзя сят кі кі роў цаў.

Для аў та ма бі ліс таў сён ня на ста лі на-
пру жа ныя дні. З-за ма ра зоў тэх ні ка ад-
маў ля ец ца слу хац ца, і каб яе «ажы віць», 
пры хо дзіц ца мар на ваць шмат ча су. Але 
яшчэ горш тым, хто ўсё ж та кі вы ехаў з до-
му, по тым аў то за глух ла не дзе ў да ро зе. І 
доб ра яшчэ, ка лі гэ та зда ры ла ся ў го ра дзе, 
дзе знай сці да па мо гу не так цяж ка. А ка лі 
гэ та за га рад ная тра са?

— За раз та кіх зван коў мы атрым лі ва ем 
ка ля 20 за су ткі, і гэ та толь кі па Ма гі лё ве 
і Ма гі лёў скім ра ё не, — па ве да міў стар-
шы ін спек тар аб лас но га ўпраў лен ня 
ДАІ Анд рэй КА ЛЕС НІК. — Ад ным трэ ба, 
каб нех та па мог скра нуць ма шы ну з мес-
ца, дру гіх пры хо дзі ла ся ад бук сі роў ваць да 
мес ца жы хар ства. Ня даў на на «пра мую лі-
нію» па тэ ле фа на ва ла дзяў чы на, каб яшчэ 
раз па дзя ка ваць на шым су пра цоў ні кам, 
якія да па маг лі ёй на баб руй скай тра се.

Каб па спра ба ваць ся бе ў ро лі вы ра та-
валь ні ка, ра зам з су пра цоў ні ка мі асоб на-
га ба таль ё на да рож на-па труль най служ-
бы аб лас ной ДАІ — ка ман дзі рам уз во да 
Аляк се ем Жы га ра вым і ін спек та рам Ста-
ні сла вам Ру ба на вым, за сту паю на не каль кі 
га дзін у на рад.

Шэ ры «Фаль ксва ген» мы ўба чы лі за не-
каль кі кі ла мет раў ад Ма гі лё ва, не да лё ка 
ад аў та за праў кі. Як па тлу ма чыў ма ла ды 
ча ла век, не ха пі ла па лі ва, каб да цяг нуць 
да яе, і ён у рос па чы звяр нуў ся да су пра-
цоў ні каў ДАІ. Вы ра та валь ні кі на да ро гах з 

па ра зу мен нем ста вяц ца да сва іх клі ен таў. 
Ха ця не трэ ба быць бес тур бот ным, ка лі 
ў та кія ма ра зы ад праў ля еш ся ў да ро гу. 
Што пе ра шка джа ла пра ве рыць на яў насць 
па лі ва пе рад па езд кай? Але ж не кі даць 
ча ла ве ка на во лю лё су. Ста ні слаў Ру ба наў 
да стае з ба гаж ні ка трос і бя рэ «Фаль ксва-
ген» на бук сір.

З аў та за праў кі мы вяр та ем ся ў го рад 
і ба чым, як на або чы не муж чы на бес па-
спя хо ва спра буе рэ ані ма ваць сваё аў то. 
«Да па мо га па трэб на?» — ці ка віц ца Аляк-
сей Жы га раў. «Ды вось ма тор за глух», 
— уз ды хае кі роў ца. З ба гаж ні ка ма шы ны 
ДАІ, ад куль не так даў но быў вы ня ты трос, 
з'яў ля ец ца пры ста са ван не для пры кур ван-
ня ад аку му ля та ра.

Ма роз за го ра дам, зда ец ца, яшчэ мац-
ней шы. Звяр таю ўва гу на тое, што гэ ты 
кі роў ца, як і па пя рэд ні, так са ма апра ну ты 
вель мі лёг ка. На яго ру кі, якія ад ма ро зу 
ста лі зу сім сі нія, жах лі ва гля дзець. Муж-
чы на ледзь раз маў ляе ад хо ла ду. Ня ўжо 
нель га бы ло апра нуц ца з улі кам на двор'я? 
«Хто ж ве даў, што ру ха вік пад вя дзе?» — 
па ціс кае пля чы ма ах вя ра сту дзень скіх ма-
ра зоў.

— Кі роў цы са мі ві на ва тыя, што не ўлі-
чы лі ўмоў на двор'я, — лі чыць ка ман дзір 
уз во да. — Мы што дня па пя рэдж ва ем: у 
та кія ма ра зы лепш ка рыс тац ца гра мад-
скім транс пар там. На аса біс тым аў та ма бі лі 
ад праў ляц ца ў да ро гу мож на толь кі пры 
ўпэў не нас ці, што ён тэх ніч на спраў ны. Для 
гэ та га не аб ход на «абуць» зі мо выя шы ны, 
пра ве рыць ра бо ту аку му ля та ра, печ кі, па-
гля дзець, каб пра ца ва ла пры ста са ван не 

для аб дзі ман ня шкла, бы ла ў на яў нас ці 
не за мяр за ю чая вад касць.

У асноў ным кі роў цаў пад во дзіць дыз па-
лі ва, якое па чы нае за мяр заць пры ніз кай 
тэм пе ра ту ры, або сла бы аку му ля тар. Да рэ-
чы, за зме ну мае ча со выя ка ле гі вы ра та ва лі 
яшчэ 6 ча ла век. Ка гось ці так са ма пры хо дзі-
ла ся браць на бук сір, ка мусь ці даць «пры-
ку рыць». За ста ец ца да даць, што сі ноп ты кі 
па куль не абя ца юць па цяп лен ня, та му трэ-
ба не адзін раз па ду маць пе рад тым, як 
вы ехаць з га ра жа. Знаў цы ра яць да да ваць 
на 10 літ раў звы чай на га дыз па лі ва 1 літр 

бен зі ну, а лепш — га зы. Але апош ні від 
па лі ва не заў сё ды яшчэ мож на знай сці на 
аў та за праў ках. Да та го ж ён да ра жэй шы. 
Для па ез дак на да лё кія ад лег лас ці не за-
будзь це ся пры ха піць трос, элект ра пра ва ды 
для «пры кур ван ня» ад аку му ля та ра ін ша-
га аў то, ла па ту, не пе ра шко дзіць за па сны 
па ліў ны фільтр. Адзен не ў да ро гу так са ма 
па він на быць па се зо не — цёп лыя шта ны, 
курт ка, ру ка ві цы. Па жа да на пры ха піць тэр-
мас з га ра чай гар ба тай ці ка вай. Бо ў да ро-
зе ўся кае мо жа зда рыц ца.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Сён ня ў Бе ла ру сі пра жы ва юць ка ля 128 
ты сяч адзі но кіх пен сі я не раў. Яшчэ пры-
клад на паў міль ё на па жы лых лю дзей са-
ма стой на вя дуць сваю гас па дар ку. І праб-
ле ма за бес пя чэн ня іх бяс пе кі — вост рая, 
асаб лі ва ка лі спра ва ты чыц ца сель скай 
мяс цо вас ці. Ад да ле насць мно гіх вё сак не-
па ста ян ная тэ ле фон ная су вязь толь кі на 
ру ку па тэн цы яль ным зла чын цам. А ка лі 
по бач пра жы вае вя лі кі ама тар спірт но га, 
то ста рыя і ня мог лыя лю дзі на огул трап-
ля юць у зо ну ры зы кі...

— Ме на ві та та му мы што год іні цы ю ем на 
рэс пуб лі кан скім уз роў ні ак цыю «Бяс печ нае су-
сед ства». Сё ле та яна прой дзе з 27 сту дзе ня па 
9 лю та га. Па дзе ле на яна на два вя лі кія бло кі, 
якія но сяць умоў ныя наз вы «З кло патам аб ста-
рых» ды «З бо ем па пры то нах», — па ве да міў на-
мес нік на чаль ні ка ўпраў лен ня пра фі лак ты кі 
ГУ АПП Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў Бе ла-
ру сі Сяр гей КРА СУЦ КІ. — Толь кі ўду май це ся: 
ле тась па кра і не ад рук зла чын цаў па цяр пе ла 
ка ля 8 ты сяч па жы лых лю дзей! Сі ту а цыю на 
сель скай мяс цо вас ці ўсклад няе тое, што пен сі-
я не ры там з'яў ля юц ца, па сут нас ці, хоць і не вя-
лі кай, але ста біль най кры ні цай гро шай. У той жа 
час ха пае абі бо каў, якія вель мі лю бяць вы піць, 
але сум лен на за раб ляць са бе на жыц цё па роз-
ных пры чы нах не жа да юць. У по шу ках гро шай 
яны ідуць на кра дзя жы, гра бя жы, раз боі, а ча-
сам не спы ня юц ца на ват пе рад за бой ствам...

Ак цыя не здар ма пра во дзіц ца ў са мы скла-
да ны пе ры яд го да. Па жы лому ча ла веку цяж ка 

сха дзіць у ма га зін ці, на прык лад, да ўра ча. А 
ка лі ён яшчэ і жы ве да лё ка? Тут да шэ ра гу іс-
ну ю чых праб лем да лу ча ец ца і не спры яль нае 
на двор'е.

— Та му мы пра па ну ем ба бу лям і дзя ду-
лям пе ра ехаць у ста цы я нар ную ўста но ву на 
ча со вае пра жы ван не, — га во рыць га лоў ны 
спе цы я ліст ад дзе ла па спра вах ве тэ ра наў і 
ін ва лі даў Мі ніс тэр ства пра цы і са цы яль най 
аба ро ны Тац ця на МАК СІ МА ВА. — У ад да ле-
ных вёс ках ста лі па пу ляр ны мі фор мы су мес-
на га пра жы ван ня не каль кіх пен сі я не раў. І ім 
пра сцей вес ці ад ну агуль ную гас па дар ку, чым 
кож на му па асоб ку, і са цы яль на му ра бот ні ку 
так са ма зруч ней да гля даць і кант ра ля ваць 
ста рых.

Акра мя МУС, у ак цыі па тра ды цыі пры муць 
удзел мі ніс тэр ствы па над звы чай ных сі ту а цы ях, 
жыл лё ва-ка му наль най гас па дар кі, пра цы і са цы-
яль най аба ро ны на сель ніц тва. Ужо ця пер, пе рад 
стар там ак цыі, удак лад ня юц ца спі сы не толь кі 
адзі но кіх ста рых, але і тых па жы лых лю дзей, 
якія жы вуць по бач з асо ба мі, што вя дуць аса цы-
яль ны лад жыц ця. Між ве да мас ныя пра цоў ныя 
гру пы прый дуць да пен сі я не раў, вы слу ха ць іх, 
да дуць каш тоў ныя па ра ды і ака жуць не аб ход-
ную да па мо гу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

Толь кі ка ля 15 пра цэн таў траў ма не-
бяс печ ных сі ту а цый уз ні кае з-за не да-
пра цоў кі ка му наль ні каў, дрэн на га ста-
ну да рог, тра ту а раў і не да стат ко ва га 
асвят лен ня. У боль шас ці вы пад каў да 
траў маў пры во дзяць на шы бяс печ насць, 
не дыс цып лі на ва насць, па ру шэн не пра-
ві лаў бяс пе кі. У «сліз кія» дні, ка лі да-
ро гі па кры ты га ла лё дзі цай, не аб ход на 
прос та вы трым лі ваць ме ры бяс пе кі, ка-
жа ўрач-ва ле о лаг Мінск ага га рад ско га 
псі ха не ўра ла гіч на га дыс пан се ра Ле а нід 
МЯ ЛЕШ КА.

1. Са мае важ нае — не ба яц ца і не ча каць 
па дзен ня, а цвёр да ста віць но гі. Псі хо ла гі сцвяр-
джа юць, што мы са мі ча сам пра ва ку ем па дзен-
не, ка лі ад чу ва ем га тоў насць да гэ та га, ка лі нас 
па ра лі зуе страх.

2. Ні я кіх вы со кіх аб ца саў! Абу так па ві нен 
быць для та ко га на двор'я на плос кай па дэ шве, 
па жа да на з пра тэк та ра мі, якія не цвяр дзе юць 
пры ніз кіх тэм пе ра ту рах. Ску ра ная па дэ шва зі-
мой сліз га ціць не горш за кань кі.

3. Ка лі да во дзіц ца іс ці па аб ле дзя не лым мес-
цы, трэ ба па ста рац ца, каб ру кі бы лі сва бод ны мі, 
не тры маць іх у кі шэ нях і пры пер шай не бяс-
пе цы ба лан са ваць з іх да па мо гай. Вы бі рай це 
шлях, дзе ёсць апо ры — сце ны да моў, по руч ні. 
Сту паць трэ ба поў най ступ нёй, не вы со ка пад-
ні ма ю чы но гі. Ка лі ж да во дзіц ца іс ці зу сім па 
люст ра ным лё дзе, на гу на огул не ад ры вай це ад 
зям лі, а ка ле ні крыш ку са гні це. Са мі пры гэ тым 
будзь це рас слаб ле ны мі.

4. Не спя шай це ся. Час цей лю дзі па да юць, 
ка лі спя ша юц ца на пра цу ці з пра цы да до му.

5. Ву чы це ся пра віль на па даць! Не вы стаў-
ляй це ру кі ў бок па дзен ня. Што б ні бы ло ў ру ках, 
гэ та трэ ба тэр мі но ва вы пус ціць, каб вы зва ліць 
ру кі, але ні ў якім ра зе не вы стаў ляць іх у бок 
па дзен ня. Па дзен не на спі ну мо жа пры вес ці 
да сур' ёз най траў мы па зва ноч ні ка або га ла-
вы. Трэ ба згру па вац ца, на пру жыць усе мыш цы, 
пры ціс нуць ру кі да це ла, па да гнуць га ла ву да 
пад ба род ка, на ват ні бы та ўцяг нуць яе ў пле чы 
і ўхіт рыц ца ўпа сці на бок. Адзен не вы за пэц ка-
е це, ад нак ру кі-но гі-га ла ва бу дуць цэ лыя. Гэ та 
га лоў нае!

6. Ву чы це ся і пра віль на па-
ды мац ца. Ні ко лі не ўскок вай це 
рэз ка. Не аб ход на не каль кі хві-
лін пры слу хац ца да свай го це ла, 
па ля жаць і па ва ру шыць ру ка мі, 
на га мі, га ла вой. Ка лі рэз ка га бо-
лю ня ма, зна чыць, вы цэ лыя і 
мож на па кры се пад ні мац ца. Ка-
лі ж ад чу лі боль, па спра буй це 
зра зу мець яго пры чы ну.

7. Ка лі ўсё ж та кі атры ма лі 
не да рэ чную траў му, не па ні куй-
це. Ка лі цяж ка пад няц ца са мо-
му, па кліч це на да па мо гу.

8. Ка лі меў мес ца прос та 
ўдар, мо жа це па ці ху ру хац ца са-
мі. Пры рас цяг ван ні звя зак без 
да па мо гі не абы сці ся. Пры пе ра-
ло ме па трэ бен вы клік «хут кай». 
У лю бым вы пад ку, ка лі вы пас ля 
па дзен ня ад чулі боль, па ка жы-
це ся ўра чу. Не ка то рыя траў мы ў 
га ла лёд не ад ра зу за яў ля юць аб 
са бе, і важ на вы явіць унут ра нае 
па шко джан не як ма га ра ней.

9. Каб заў сё ды ад чу ваць 
ся бе ўпэў не ны мі пад час ха ды і 
тым больш на сліз кай да ро зе, 
зай май це ся фі зіч ны мі прак ты-
ка ван ня мі, ума цоў вай це кас цё-
ва-мы шач ную сіс тэ му.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Я на ра дзіў ся 27 сту дзе ня 1939 
го да ў Пе цяр го фе. А ка лі па ча-
ла ся вай на, у чэр ве ні 1941 го да, 
мы з ма май і ста рэй шым бра там 
Вік та рам пе ра бра лі ся ў Ле нін град 
да сяст ры та ты, лі ча чы, што там 
нем цы нас не да ста нуць. Але... 
Бам бёж кі, ар ты ле рый скія аб стрэ-
лы, бам бас хо ві шчы, го лад, хо лад, 
смерць, га лод ныя іс тэ ры кі — усё 
гэ та мы пе ра жы лі ў поў най ме-
ры.

З са мых страш ных ус па мі наў 
та го ча су — гэ та па цу кі. У го ра-
дзе лю та ва лі сот ні ты сяч гэ тых 
гры зу ноў. Я сам ба чыў па цу ка ве-
лі чы нёй з ад корм ле ную кош ку. 
Ра ні цай мат ро сы ва ен най ка мен-
да ту ры, раз ме шча най у на шым 

до ме, вы но сі лі паст кі для па цу коў, 
зроб ле ныя з ме та ліч най сет кі. Ту-
ды, на ма лень кі ка ва ла чак пры на-
ды, дзя сят кі па цу коў на бі ва лі ся. 
Яны кі шэ лі там, пе ра соў ва ю чы ся 
па га ло вах і це лах адзін ад на го. 
Бы ло страш на гля дзець на іх злыя 
во чы. І та кая кар ці на паў та ра ла ся 
кож ную ра ні цу.

Дзень і ноч гу кі мет ра но ма 
па ра дыё га ва ры лі нам, што мы 

жы выя. Ча сам гук спы няў ся, на-
ды хо дзі ла ці шы ня. Мы за мі ра лі, 
а дык тар бяс страс ным го ла сам 
аб' яў ляў: «Па вет ра ная тры во га! 
Па вет ра ная тры во га!». Спа чат ку 
мы заў сё ды бег лі ў пад вал, у бам-
бас хо ві шча. Паз ней, ка лі на шы 
ма ці пе ра ка на лі ся, што ў пад ва-
ле зна хо дзіц ца не бяс печ на, та му 
што бом бы, пра бі ва ю чы жы лыя 
па вер хі, уз ры ва лі ся ўні зе, ха ва ю-
чы пад раз ва лі на мі лю дзей, якія 
там зна хо дзі лі ся, пе ра ста лі бе-
гаць у бам бас хо ві шча. І аца ле лі.

У час на лё таў авія цыі ак тыў на 
дзей ні ча лі ня мец кія ды вер сан ты, 
за га дзя за кі ну тыя сю ды або за-
вер ба ва ныя ў го ра дзе. Яны пус-
ка лі зя лё ныя ра ке ты над важ ны мі 

аб' ек тамі, якія па ві нен быў раз-
бам біць во раг. Пры чым гэ та бы лі 
не адзін ка выя вы пад кі.

У са мы га лод ны час зі мы 1941 
го да да нас пры хо дзі ла са праўд-
ная гра фі ня. Муж яе, — дып ла мат, 
не дзе па мёр на пя рэ дад ні вай ны: 
ві даць, быў рэ прэ сі ра ва ны. Яна 
ка за ла ма ёй ма ме: «На дзя, па кі-
дай це мне буль бя ное ша лу пін не. 
Я з яго пры га тую цу доў ныя кат-

ле ты. За гэ та я га то ва ву чыць ва-
шых дзя цей за меж ным мо вам». 
Гэ та жан чы на бы ла вель мі аду-
ка ва ная, ве да ла пяць моў, шмат 
га доў жы ла з му жам за мя жой. 
Ця пер яна ста ла ху дая, бед на 
апра ну тая, але гор дая. Яна не 
пра сі ла мі лас ці ну, а прос та ха це-
ла за ра біць са бе буль бя ное ша-
лу пін не.

Да не ве ра год ных па дзей ле нін-
град скай бла ка ды ад но шу і ра бо-
ту дзі ця ча га сад ка на ра гу ву ліц 
Жа ля ба ва і Не ўска га пра спек та 
на пра ця гу ўсёй вай ны, дзе нас 
кар мі лі, ра бі лі ўко лы, чы та лі кніж-
кі, дзе мы спя ва лі пес ні, у тым лі ку 
Гімн Са вец ка га Са ю за, які та ды 
толь кі з'я віў ся. Дзе ле там нас на 
ву лі цы, у ма лень кім квет ні ку, аб-
лі ва лі ва дой з лей кі і пры му ша лі 
за га раць, каб атры маць хоць ней-
кія ві та мі ны ад сон ца.

На ма лень кай ама тар скай фа-
та гра фіі таго часу я ўба чыў не-
каль кі ма лых: у цэнт ры — ся бе, 
трох га до ва га, бра та Вік та ра, які 
ся дзеў по бач (ён быў ста рэй шым 
на 3 га ды, та му вы гля даў зу сім 
да рос лым), стры еч ную сяст ру 
Га лю пя ці га доў; яшчэ два іх су-
сед скіх дзе так. Усе ся дзе лі на 
драў ля най ага ро джы пя соч ні цы 
ў два ры ле нін град ска га до ма на 
ра гу Не ўска га пра спек та і ву лі-
цы Го га ля, за сто мет раў ад та го 
са ма га мес ца, дзе ця пер зна хо-
дзіц ца вя до мы на ўвесь свет ме-
ма ры яль ны над піс: «Гра ма дзя не! 

Пры ар таб стрэ ле гэ ты бок ву лі-
цы най больш не бяс печ ны...» Ішоў 
1942 год. Ле нін град цы толь кі што 
пе ра жы лі са мую цяж кую і тра гіч-
ную зі му. (Па вод ле звес так ака-
дэ мі ка Д.С. Лі ха чо ва, за тую зі му 
па мер лі ад го ла ду звыш міль ё на 
ча ла век.) Мы вы жы лі дзя ку ю чы 
муж нас ці і муд рас ці на шых ма ці. 
Дзве жан чы ны — ма ма, На дзея 
Аляк се еў на, і цёт ка, Соф'я Афа-
нась еў на, сяст ра на ша га баць кі, 
з дач кой Га ляй, аб' яд на лі ся і жы-
лі ад ной сям' ёй. Цёт ка Со ня, ін-
жы нер з вы шэй шай аду ка цы яй, 
пра ца ва ла на раз бо ры за ва лаў. 
Вель мі цяж кая пра ца для жан чы-

ны — уруч ную пас ля чар го ва га 
ар таб стрэ лу або бам бёж кі раз-
бі раць бу дын кі, якія аб ва лі лі ся, 
рас чы шча ю чы пра ез ную част ку 
ву лі цы, ад коп ваць за бі тых і па-
ра не ных. За тое яна атрым лі ва ла 
двай ны па ёк і нес ла яго да до му 
для ўсёй сям'і. Коль кі я яе па мя-
таю, бед ную, яна, на да рваў шы ся 
ў тыя бла кад ныя дні, усё ас тат няе 
жыц цё, на ват праз 20 і 40 га доў 
пас ля Пе ра мо гі, вель мі па ку та ва-
ла ад спін ных хва роб.

На шай ма ме па шан ца ва ла з 
пра цай у флоц кай во ін скай час ці 
ў бу дын ку Ад мі ра лцей ства. Яна, з 
доб рай ра бо ча-ся лян скай за гар-
тоў кай, бы ла там і двор ні кам, і 
пры бі раль шчы цай, і на ват ра бо-
чай на кух ні. Ка лі мы ла кат лы, 
ёй ча сам уда ва ла ся са браць пры-
га рэ лыя ас тат кі ка шы і пры нес-
ці да до му. Ес ці там бы ло амаль 
не ча га, але, каб не па мер ці з 
го ла ду, мы праз сі лу з'я да лі гэ-
тыя «га рэл кі», і яны за ха ва лі нам 
жыц цё. Да гэ туль пах зга рэў шай 
пшон най ка шы пра сле дуе мя не. 
Ча сам ма ма пры но сі ла буль бя-
ное ша лу пін не або ка пус ныя ліс-

ты, якія пад гні лі. Та ды ў нас бы ло 
са праўд нае свя та.

Мы, трое дзя цей з той бла кад-
най фа та гра фіі, за ста лі ся жы вы мі, 
а вось су сед скія дзе ці за гі ну лі. Яны 
не тра пі лі пад бам бёж ку, іх не за бі-
ла ку ля. Яны ўсёй сям' ёй па мер лі 
ад го ла ду. Зда ры ла ся вя лі кая бя да: 
іх ма ма, за му ча ная пас ля ра бо ты і 
цяж ка га дзя жур ства ўна чы на да ху, 
у шмат га дзін най чар зе па хлеб ад 
го ла ду стра ці ла пры том насць. І ў гэ-
ты час у яе ўкра лі ўсе хлеб ныя карт-
кі. А гэ та азна ча ла вер ную смерць: 
карт кі не ад наў ля лі ся. І да па маг чы 
ім ні хто не мог: пай кі ва ўсіх бы лі і 
без та го мі зэр ныя.

Уве ча ры, за сы на ю чы, мы та ды 
слу ха лі ад ну і тую ж каз ку. Ма ма 
га ва ры ла, што хут ка скон чыц ца 
вай на і яна на ва рыць нам цэ лую 
каст ру лю ка шы. Ка шы бу дзе так 
мно га, што, ка лі хто за хо ча да баў-
кі, то ён яе атры мае. Скрозь сон 
я — ма лод шы — пы таў ся: маў ляў, 
а ка лі я за ха чу дру гі раз да баў кі, 
ці хо піць ка шы? «Зра зу ме ла, хо-
піць», — ка за ла ма ма, ца лу ю чы 
нас, а ў са мой з ва чэй цяк лі слё-
зы. Я за сы наў і ве рыў у гэ тую са-
мую ка шу, якую мож на ес ці коль кі 
хо чаш. Гэ та бы ла са мая леп шая 
ў све це каз ка.

У со рак чац вёр тым го дзе дзень 
27 сту дзе ня нам, хлап чу кам, вель-
мі за пом ніў ся. Та ды ў на шым го-
ра дзе ўпер шы ню пра гу чаў са лют. 
Са лют у го нар Пе ра мо гі, у го нар 
зняц ця з Ле нін гра да бла ка ды! Мне 
гэ ты дзень асаб лі ва пры ем ны — 
гэ та дзень май го на ра джэн ня. Я 
та ды быц цам на ра дзіў ся ў дру гі 
раз, атры маў шы шанц на жыц цё. 
І зра зу меў, што вы жы ву.

Ва ле рый КА СА ТО НАЎ,
г. Брэст

�

27 сту дзе ня — 70 га доў пра ры ву бла ка ды Ле нін гра да27 сту дзе ня — 70 га доў пра ры ву бла ка ды Ле нін гра да  ��

МА РЫ ЛІ ПРА КА ШУ, 
ЯКУЮ МОЖ НА ЕС ЦІ КОЛЬ КІ ХО ЧАШ...

Ва дзі це лі з вя лі кім ста жам 
ра яць: перш чым са дзіц ца 
за руль зі мой пры па раў-
наль на ніз кай тэм пе ра ту ры, 
вы раз на ад ка жы це для ся бе 
на пы тан не: а ці трэ ба мне 
гэ та? Мо жа, абы сці ся без па-
езд кі, ка лі на ву лі цы, на прык-
лад, мі нус 15-20 гра ду саў па 
Цэль сію, а яшчэ і га ла лёд 
у пры да чу? Ка лі ўсё ж без 
аў та ма бі ля ні як, та ды вар та 
вы ка наць шэ раг пра ві лаў. 
Пра апош нія ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» рас ка заў Аляк-
сандр СА МУЛЬ, на мес нік на-
чаль ні ка ўпраў лен ня ДАІ УУС 
Ві цеб ска га абл вы кан ка ма.

— Пер шае, пра што трэ ба па-
мя таць, — гэ та заў сё ды па кі даць 

да стат ко вую для ма неў ру пра-
сто ру і па збя гаць рэз кіх ру хаў. 
Снег або лёд па мян ша юць счэп-
ныя ўлас ці вас ці на да ро зе, а гэ та 
вя дзе да па ве лі чэн ня тар маз но га 
шля ху. Каб за ся ро дзіць ува гу на 
да ро зе, вы клю чы це маг ні то лу, не 
раз маў ляй це па ма біль ным тэ-
ле фо не або вы ка рыс тоў вай це 
«hands-free», звя дзі це да мі ні му-
му раз мо вы з па са жы ра мі.

У скла да ных зі мо вых умо вах 
лепш ад да ваць пе ра ва гу яз дзе 
па доб ра зна ё мых да ро гах. Ста-
рай це ся ру хац ца па вы чы шча-
ным ад сне гу тра сах. Будзь це 
асаб лі ва піль ныя пры пра ез дзе 
скры жа ван няў, тым больш не рэ-
гу лю е мых. Змя тай це снег і ачы-
шчай це ад лё ду ўсе шкло аў то, а 

не толь кі пя рэд няе. Гэ та, акра мя 
ўся го ін ша га, да зво ліць вам зра-
біць ап ты маль най пра цу ру ха ві ка: 
у яго з'я віц ца маг чы масць лепш 
пра грэц ца. У да ро зе мож на так-
са ма вы ка рыс тоў ваць аэ ра золь 
для хут ка га раз ма рож ван ня. Ста-
рай це ся па ста ян на пад трым лі-
ваць знеш нія свет ла выя пры бо ры 
ў чыс тым ста не. Інакш за ўва жыць 
ваш аў та ма біль на да ро зе ў моц-
ны сне га пад, ня хай і з уклю ча-
ны мі фа ра мі, ін шым удзель ні кам 
да рож на га ру ху бу дзе ня лёг ка.

Звяр тай це асаб лі вую ўва гу 
на зна кі, якія аб мя жоў ва юць хут-
касць, на таб ліч кі «га ла лё дзі ца». 
Апош нія ві сяць пад зна ка мі, якія 
за ба ра ня юць аль бо аб мя жоў ва-
юць рух.

Уліч вай це спе цы фі ку кі ра-
ван ня з па праў кай на ма су і тып 
пры во да аў то. Бо аў та ма бі лям 
з не вя лі кай ва гой скла да ней 
«стар та ваць», а цяж кія аў то ма-
юць звы чай на вя лі кі тар маз ны 
шлях (асаб лі ва на глад кім лё-
дзе). Акра мя та го, у ма шын з 
зад нім пры во дам на за сне жа най 
па верх ні мо жа ад бы вац ца за нос 
за дняй част кі на ле ва або на пра-
ва. Каб «кант ра ля ваць пра цэс», 
ня дрэн на аб ста ля ваць аў та ма-
біль сіс тэ май кант ро лю счап лен-
ня з да ро гай.

Пра цуй це з пе да ля мі плаў на. 
Лю бы рэз кі на ціск або ад пу шчэн-
не пе да лі ці та го ж счап лен ня мо-
жа спра ва ка ваць за нос і стра ту 
кант ро лю над ма шы най. Ка лі ко-

лы пра бук соў ва юць (на прык лад, 
на ўзды ме), спра буй це па чы наць 
рух з дру гой пе ра да чы. Ка лі вам 
трэ ба за тар ма зіць на сліз кай па-
верх ні, тар ма зі це ад на ча со ва і 
пе дал лю, і ру ха ві ком — тым са-
мым да ся га ец ца най больш плаў-
нае за па во лен не аў та ма бі ля. Ка лі 
ад быў ся за нос за дняй во сі, руль 
вар та па вяр нуць у на прам ку зру-
шэн ня за дняй част кі аў то. Ка лі 
ма шы на з пя рэд нім пры во дам, 
трэ ба плаў на па вя лі чыць газ, ка-
лі ж з зад нім — так са ма плаў на 
па мен шыць сту пень на ціс ку на 
ак се ле ра тар. І апош няе: не за бы-
вай це аб эле мен тар ных тэх ні ках 
бяс пе кі — ка рыс тай це ся ра мя ня-
мі бяс пе кі!.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Складаныя ўмовыСкладаныя ўмовы  ��

МА ШЫ НАМ ТАК СА МА ХО ЛАД НА

ЯК КІ РА ВАЦЬ АЎ ТА МА БІ ЛЕМ ЗІ МОЙ?

Па сліз ну лі ся? 
Упа дзі це пра віль на!

Пра аў та ра:
Ка пі тан 1 ран гу Ка са то наў Ва ле рый Фё да ра віч, ка рэн ны ле-

нін гра дзец, на ра дзіў ся 27 сту дзе ня 1939 го да. Усю вай ну пра жыў 
у Ле нін гра дзе. Адзі нац ца ці га до вым хлоп чы кам у 1950 го дзе па-
сту піў у Ле нін град скае на хі маў скае ва ен на-мар ское ву чы лі шча, 
ад куль і па ча ла ся яго флоц кая служ ба. Слу жыў на пад вод ным 
фло це, пас ля зай маў ся вы пра ба ван ня мі но вых ра дыё элект рон-
ных сіс тэм на ка раб лях. З 1993 го да па ста ян на пра жы вае ў 
го ра дзе Брэс це.

Сын бра та, які вы жыў ра зам з ім у час бла ка ды, — Аляк сей 
Ка са то наў — стаў зна ка мі тым са вец кім ха ке іс там.

СоцыумСоцыум  ��

СУ СЕ ДЗЯЎ НЕ ВЫ БІ РА ЮЦЬ...

Ле тась зла чын цы ада бра лі жыц ці 
ў 91 ста ро га ча ла ве ка.

ЗА ХВА РЭЎ І... 
СТАЎ «УРА ЧОМ»!

20-га до вы жы хар Но ва лу ком ля за мест 
ура ча па доў жыў са бе баль ніч ны ліст, за 
што по тым ад ка заў пе рад за ко нам. На-
пэў на, і не ве даў, што за та кое за вод зяць 
кры мі наль ную спра ву.

— Хло пец звяр нуў ся ў мяс цо вую па лі клі ні-
ку. Ура чом яму быў вы да дзе ны ліс ток не пра ца-
здоль нас ці. У апош нім, як па тра бу ец ца, бы ла 
ўка за на да та на ступ най яў кі ў ля чэб ную ўста но-
ву. Ад нак хво ры па ней кіх пры чы нах на пры ём 
не прый шоў. Пра гэ та свед чыць і за піс у ме ды-
цын скай кар це. І на пра цу не вый шаў. Але са мае 
не зра зу ме лае ад бы ва ла ся да лей. Каб да ку мен-
таль на апраў даць пра гу лы, па цы ент сам унёс 
за пі сы ў ад па вед ныя гра фы баль ніч на га ліс та. 
Па доў жыў та кім чы нам ліс ток аб не пра ца здоль-
нас ці і не з'яў ляў ся на пра цоў ным мес цы яшчэ 
ка ля двух тыд няў. 

Ад нак яго «хва ро ба па ўлас ным жа дан-
ні» бы ла вы яў ле на, як толь кі ў ад дзе ле кад-
раў прад пры ем ства ўба чы лі на зва ны вы шэй 
да ку мент, — рас ка за ла «Звяз дзе» На тал ля 
МАЛЬ ЦА ВА, на мес ні ца пра ку ро ра Чаш ніц-
ка га ра ё на.

За пад роб ку афі цый на га да ку мен та хло пец, 
які рап там стаў «ура чом», быў аштра фа ва ны на 
50 ба за вых ве лі чынь.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

«ПА ЦЯР ПЕЎ» З-ЗА... 
«МА ШЫ І МЯДЗ ВЕ ДЗЯ»

Асу джа ны прад пры маль нік, які за раб ляў 
на про да жы па пу ляр ных муль ці каў «Ма ша 
і Мядз ведзь» і «Ма шы ны каз кі».

— Мульт філь мы пра Ма шу на бы лі та кую 
вя лі кую па пу ляр насць, што ў па го ні за про да-
жам дыс каў з но вы мі се ры я мі ін ды ві ду аль ныя 
прад пры маль ні кі пе ра ста лі звяр таць ува гу на 
тое, што па ру ша юць за ка на даў ства (ма юц ца на 
ўва зе аў тар скія і су меж ныя пра вы на тво ры). Іх 
да зва ля ец ца рэа лі зоў ваць толь кі пры на яў нас ці 
ад па вед ных да ку мен таў (па гад нен няў), — — па-
ве да мі ла нам Вік то рыя ДРА ГЕЛЬ, па моч ні ца 
пра ку ро ра По лац ка га ра ё на.

Ін ды ві ду аль ны прад пры маль нік спа чат ку 
быў пры цяг ну ты да ад мі ніст ра цый най ад каз-
нас ці (за пла ціў штраф — 2 ба за выя ве лі чы ні. 
— Аўт.). Але, як той ка заў, «не дай шло». І праз 
ме сяц зноў па паў ся. Ганд ляр, які пра ца ваў на 
біз нес ме на, пра да ваў не толь кі дыс кі з гэ ты мі 
філь ма мі, але і з за пі са мі ін шых се ры я лаў і 
філь маў.

Пры су дам па ру шаль нік аў тар скіх пра воў 
аштра фа ва ны на 100 ба за вых ве лі чынь. На-
пэў на, гэ тых гро шай ха пі ла, каб фі нан са ваць 
пра цу ства раль ні каў мульт філь ма над чар го вай 
се ры яй пра Ма шу?!

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Уве ча ры, за сы на ю чы, 
мы та ды слу ха лі ад ну 
і тую ж каз ку. Ма ма 
га ва ры ла, што хут ка 
скон чыц ца вай на і яна 
на ва рыць нам цэ лую 
каст ру лю ка шы.


