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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 8.36 18.12 9.36
Вi цебск — 8.29 17.59 9.30
Ма гi лёў — 8.26 18.02 9.36
Го мель — 8.18 18.03 9.45
Гродна — 8.50 18.28 9.38
Брэст    — 8.47 18.33 9.46

Iмянiны
Пр. Васіля, Івана, Іпаліта, Пятра, 
Рыгора, Сцяпана. 
К. Аляксея, Дзям’яна, Людвіка, 
Мадэста.

Месяц
Поўня 15 лютага. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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Яны не 
пры ма юць 
роз на га лос-
ся і та му 
ва ло да юць 
здоль нас-
цю аб' яд-
ноў ваць 
ва кол ся бе 
су праць лег лас ці. Ад нак, 
на ват пры мі ра ючы сяб роў, 
яны не за бы ва юць пра свой 
інтарэс і не бу дуць удзель-
ні чаць у тым, што не пры-
но сіць аса біс тай вы га ды. 
Яны не здоль ны нес ці ця-
жар аса біс тых праб лем, ім 
цяж ка на ладж ваць ста сун кі 
з сяб ра мі і парт нё ра мі, та-
му што яны іг на ру юць по-
гля ды ін шых. Гэ тыя лю дзі 
шмат ба ко ва раз ві тыя і та-
ле на ві тыя, што да па ма гае 
ім ру хац ца па служ бо вай 
лес ві цы і на стой лі ва іс ці да 
вы зна ча най мэ ты.

1809 год — на ра дзіў ся Чарльз Дар він, анг-
лій скі на ту ра ліст і па да рож нік, аў тар 

эва лю цый най тэ о рыі раз віц ця жы вых ар га ніз маў 
(дар ві ніз му). Боль шасць на ву коў цаў яшчэ пры жыц ці 
Дар ві на пры зна лі яго тэ о рыю эва лю цыі, і сён ня яна 
з'яў ля ец ца пад мур кам для су час най тэ о рыі эва лю-
цыі. Сам Дар він пра сваё жыц цё ка заў так: «Я ву чыў ся, по тым здзейс ніў 
кру га свет нае па да рож жа, а по тым зноў ву чыў ся: вось мая бія гра фія».

1908 год — у Нью-Ёр ку на пло шчы Таймс-сквер быў да дзе ны 
старт пер шым аў та гон кам ва кол зям но га ша ра. Шэсць 

аў та ма бі ляў да еха лі спа чат ку да Сан-Фран цыс ка, по тым мо рам пе ра-
пра ві лі ся ў Япо нію, ад куль зноў жа мо рам пры бы лі ў Ра сію. Тра са гон кі 
пра ля га ла па Сі бі ры, за тым праз усю Еў ро пу. Пе ра мож ца Джордж Шус-
тэр фі ні ша ваў у Па ры жы 26 лі пе ня, пра вёў шы за ру лём 88 дзён.

1914 год — на ра дзіў ся (Да не цкая вобл., Укра і на) Бак ла наў 
Мі ха іл Іва на віч, за слу жа ны ар хі тэк тар Бе ла ру сі (1969). 

Асноў ныя пра цы ў Мін ску: бу ды нак На цы я наль на га мас тац ка га му зея 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, жы лыя да мы па вул. К.Марк са, на ра гу ву ліц 
За ха ра ва і Пер ша май скай, бу ды нак Бе ла рус ка га ме ды цын ска га 
ўні вер сі тэ та, га лоў ны кор пус ту рыс тыч най ба зы і комп лекс до ма 
ад па чын ку «Сос ны» на во зе ры На рач у Мя дзель скім ра ё не.

Джон ГАЛ СУ ОР СІ, анг лій скі пра за ік і 
дра ма тург:

Адзі но та — гэ та яшчэ не са мае страш нае пад час вы пра ба ван-
няў; са мае страш нае — ся дзець склаў шы ру кі.
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Ну, па ду май це са мі, як я ма гу ха дзіць 
з 18 да 20 га дзін у трэ на жор ную за лу 
зні жаць ва гу, ка лі ў гэ ты час у мя не 
вя чэ ра?!..

— Да ра гая, хо чаш, я па да ру та бе Ме-
сяц, Сон ца і ўсе зор кі?!

— Да ра гі, а што — гро шай зу сім ня-
ма?!

Я люб лю тры рэ чы: жан чын, га рэл ку, 
і ка лі яны ра зам.

— Лю ся, дзе ты бы ла ўчо ра так поз-
на?

— Па рaёне гулялa.
— Ён жа не вель мі доб ры і на ват не-

бяс печ ны!
— Яшчэ які доб ры! Гля дзі — двa 

aйфоны і за ла ты лан цу жок!

За вас вы ра шыць... 
ка ша лёк

Ін жы не ры з Япо ніі ства ры лі ка ша лёк, які мо-
жа здзейс ніць рэ ва лю цыю ў сфе ры эка но міі 
аса біс тых срод каў. Рас пра цоў шчы кі на зва лі 
га джэт «Lіvіng wallet», што азна чае «жы вы 
парта ма нет».

Па сло вах рас-
п р а  ц о ў  ш ч ы  к а ў 
не звы чай на га ка-
шаль ка, яго мо жа 
сін хра ні за ваць з пла-
на валь ні кам бюд жэ-
ту ў ма біль най пры-
клад ной пра гра ме 
ўла даль ні ка. Збі ра ю -
 чы ін фар ма цыю аб па куп ніц кіх па во дзі нах, га джэт 
пра во дзіць яе ана ліз і пры мае ра шэн не, вар та гас-
па да ру ра біць па куп ку ці лепш ус тры мац ца.

Ка лі срод кі на ра хун ку па куп ні ка за кан чва юц ца, 
пры ла да за пус кае ахоў ныя ме ха ніз мы. Га джэт спа-
чат ку ро біць спро бу ўця чы ад свай го ўла даль ні ка (для 
гэ та га ў яго ёсць ма лень кія ко лы), а ка лі ў гас па да-
ра атры ма ец ца зла віць ка ша лёк, пры ла да па чы нае 
«кры чаць». Ка лі і гэ та не спы ніць ула даль ні ка парт а -
ма не та, ён па чы нае рас сы лаць SMS-па ве дам лен ні 
з прось бай аб да па мо зе ма ці ці яшчэ ка мусь ці, чый 
ну мар быў па зна ча ны пры на лад цы. У вы пад ку, ка лі 
срод каў на ра хун ку ўла даль ні ка да стат ко ва, ка ша лёк 
ста но віц ца «ха дзя чым да рад цам», які дае свай му 
ўла даль ні ку рэ ка мен да цыі на конт са мых раз на стай-
ных та ва раў у ін тэр нэт-кра ме. Па куль не па ве дам ля-
ец ца, па сту піў «жы вы» парта ма нет у про даж ці не.

Вар та на га даць, што вы со ка тэх на ла гіч ныя ка-
шаль кі ра ней бы лі рас пра ца ва ны ў Ма са чу сец кім 
тэх на ла гіч ным ін сты ту це ў ЗША. Праў да, яны бы лі 
не смеш ны мі, а хут чэй жу дас ны мі.

У зо ла та мож на 
адзец ца

А зра біць гэ та мож-
на ў Ін дыі — ме на-
ві та там ства ры лі 
ка шу лю з чыс та га 
зо ла та. Да тво ру 
мас тац тва пры кла-
да юц ца так са ма 
за ла тыя аб шэў кі, 
коль цы і па пруж ка. 
Ка шу ля ўпры го жа-
на шас цю гу зі ка мі з 
буй ны мі крыш та ля-
мі Swarovskі.

Ін дый скі біз нес мен 
Да та Фудж ура зіў пры-

хіль ні каў экс клю зіў на га адзен ня і за ка заў муж чын скую 
ка шу лю з чыс та га зо ла та. Май стар ства раў свой шэ-
дэўр на пра ця гу двух тыд няў, пра цу ю чы па 16 га дзін на 
су ткі. Уся го на ка шу лю пай шло тры кі ла гра мы жоў та га 
зо ла та. Ка шу ля вы ка на на з за ла тых плас цін, ста ран на 
злу ча ных па між са бой. У пра цы вы ка рыс тоў ва ла ся 
ад мыс ло вая тэх на ло гія, якая ро біць вы раб па-са праўд-
на му люк са вым, але сак рэт яе май стар не рас крыў. 
Вя до ма, што за ла тыя плас ці ны ка шу лі ма цу юц ца да 
асно вы з бе ла га вель ве ту, каб не па дра паць ску ру 
ўла даль ні ка гэ та га цу ду мо ды. Кошт ка шу лі — $22,5 
ты ся чы, і яна лі чыц ца са май да ра гой у све це.

Я не сплю, не сплю, 
не сплю...

Кі тай скія сту дэн ты вы най шлі ці ка вы (а не ка-
то рыя лі чаць, што на ват ге ні яль ны) спо саб 
рых та вац ца да іс пы таў па на чах і не за сы наць. 
Яны з да па мо гай пры шчэ пак пры вяз ва юць 
ва ла сы да сто лі або ве ша лак. Кож ны раз, ка лі 
сту дэнт па чы нае ва дзіць но сам, пры шчэп кі 
ўтрым лі ва юць ва ла сы, і рэз кі ры вок за іх не 
дае за снуць.

Ме тад стаў па пу ляр ным пас ля та го, як дзве сту-
дэнт кі з Уні вер сі тэ та сель скай і ляс ной гас па дар кі 
пра він цыі Фуц зянь сфа та гра фа ва лі ся ў та кім вы гля-
дзе і вы кла лі фо та ў ін тэр нэт. 20-га до вай Чэнь Тан і 
яе су сед цы па па коі 21-га до вай Ху ань Лю да вя ло ся 
та ды спраў ляц ца з ве лі зар ным аб' ёмам ма тэ ры я лу, і 
спаць ім па прос ту было не было ка лі, а ха це ла ся.

Яны спра ба ва лі ада гнаць сон звы чай ны мі ме та да мі 
— ка фе і нам, ад ціс кан ня мі і па ні жэн нем тэм пе ра ту ры з 
да па мо гай кан ды цы я не ра, але ні чо га не да па ма га ла. 
І та ды сту дэнт кі вы ра шы лі па шу каць ра шэн не ў пад-
руч ні ках па гіс то рыі. Яны пра чы та лі пра двух вя до мых 
кі тай скіх на ву коў цах, 
якія прак ты ка ва лі край-
нія ме та ды, каб за ха ваць 
яс насць ро зу му: ка ло лі 
ся бе ігол ка мі кож ны раз, 
ка лі па чы на лі за сы наць, 
або пры вяз ва лі ва ла сы 
да сто лі. Чэнь вы ра шы-
ла, што дру гі ме тад мо жа 
быць эфек тыў ным, і вы-
ра шы ла па спра ба ваць.

Пас ля та го, як яе пер шы фо та зды мак з пры вя-
за ны мі да пры шчэ пак ва ла са мі з'я віў ся ў се ці ве, 
спо саб, зда ец ца, стаў ві рус ным: з кож ным днём 
з'яў ля ец ца ўсё больш і больш та кіх фо та. Не ка то-
рыя сту дэн ты гэ так жа, як Чэнь, вы ка рыс тоў ва юць 
пры шчэп кі, ін шыя — ша лі кі.

Хо ча це сы ру за... 
1200 до ла раў?

Вы ра бам са ма га да ра го га сы ру ў све це зай-
ма юц ца на аслі най фер ме ў За са ві ка, ад ным 
з са мых вя до мых за па вед ні каў Сер біі. Сыр 
Пу ле зроб ле ны з ма ла ка асліц і каш туе 1200 
до ла раў за кі ла грам.

Адзін з пра цаў ні коў фер мы рас ка заў, што для вы-
твор час ці ад на го кі ла гра ма са ма га да ра го га сы ру трэ ба 
25 літ раў све жа га ма ла ка асліц. Бе лы, рас сы піс ты сыр 
вон ка ва па доб ны да іс пан ска га сы ру ман чэ га, але з 
больш глы бо кім, ба га тым сма кам. Ман чэ га пра да ец ца ў 
еў ра пей скіх су пер мар ке тах па па раў наль на ніз кай ца не 
20 до ла раў за кі ла грам і з'яў ля ец ца, вя до ма, больш сціп-
лым ва ры ян там. У за па вед ні ку так са ма вы раб ля юць 
ма ла ко асліц у бу тэль ках, якое, як лі чыц ца, бы ло ад ной 
з та ям ніц пры га жос-
ці Кле а пат ры. Ле-
ген дар ная егі пец кая 
ца ры ца што дня пры-
ма ла ван ну з гэ та га 
ма ла ка. Ін шы мі да-
ра гі мі сы ра мі лі чац-

ца сыр з ма ла ка 
швед скіх ла сіх, які 
каш туе ка ля 950 
до ла раў за кі ла-
грам, і Cacіocavallo 
Podolіco — сыр, 
вы раб ле ны з ма-
ла ка рэд кай італь-

ян скай па ро ды ка ро вы, якая дае ма ла ко толь кі ў маі і 
чэр ве ні.

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС

Ча го не ска жаш, на жаль, пра 
муж чын скую чац вёр ку. Па вы ні-
ках сва ёй гон кі пе ра следа ван ня 
ў па ня дзе лак усе яны ад ка ці лі ся 
ўніз — і па хут ка сці на тра се, і па 
вы ні ко вас ці ў страль бе. А Сяр-
гей Но ві каў і Ула дзі мір Ча пе лін 
на огул не змаг лі ўтры мац ца на 
на гах. Праў да, не толь кі яны.

Што ад бы ва ла ся на тра се і ва-
кол яе, лепш за ўсіх ве дае стар-
шы трэ нер на шай бія тлон най 
збор най Алег РЫ ЖАН КОЎ.

— Ду маю, што ня ўда лае вы-
ступ лен не (41-е мес ца Ча пе лі-
на ці 50-е Но ві ка ва ўда лым жа 
не на за веш) звя за на з ра бо тай 
лы жаў. У па пя рэд няй гон цы яны 
ся бе па ка за лі ня бла га. Сён ня з 
лы жа мі бы ла праб ле ма. Ча пе лін 
ня дрэн на ад стра ляў ся, да пус-
ціў шы толь кі адзін про мах на 20 
мі шэ нях. А вось на дыс тан цыі 
яго па ста ян на аб га ня лі кан ку-
рэн ты — як на спус ках, так і на 
пад' ёмах. Не ха це ла ся б прад' яў-
ляць прэ тэн зіі сэр віс ме нам, што 
зай ма лі ся змаз кай, бо змя ні лі ся 
ўмо вы на двор'я, якія: пай шоў не-
вя лі кі дождж, і снег стаў «цяж-
кім». Усе вы кон ва лі сваю ра бо ту, 
нешта не атры ма ла ся.

— Ча му спарт сме ны так 
друж на па да лі на тра се, на пя-
рэ дад ні ж усё бы ло нар маль-
на?

— Са праў ды, па да лі мно гія, не 
толь кі на шы. У не ка то рых на ват 
ла ма лі ся лы жы, а ін шыя вы ля та лі 
з тра сы «пад ад хон», так бы мо-
віць. Ра ды ус ад на го з па ва ро таў 

пе рад спа бор ніц тва мі быў па вя лі-
ча ны, а са ма тра са ў тым мес цы 
— зву жа на. Гэ та на кла ла свой 
ад бі так, не ўсе бы лі га то вы да 
та кіх змен. На трэ ні роў ках жа бы-
ло па-ін ша му. Акра мя та го, 
пад сне гам утва рыў ся лёд. 
Вось та кія пры чы ны, ін шых 
не ба чу.

— Якія да лей шыя шан-
цы муж чын скай ка ман-
ды?

— Нас ча кае ін ды ві ду-
аль ная гон ка на 20 кі ла мет-
раў. Ма рыць пра ме да лі не 
пры хо дзіц ца, га вор ка мо жа 
іс ці пра год ны вы нік. Які? 
Увай сці ў лік 30-40 най-
мац ней шых. Гэ та маг чы ма 
пры не каль кіх склад ні ках. 
І ся род іх га лоў ны — уда-
лая пад рых тоў ка і змаз ка 
лы жаў, а так са ма — гра-
мат ны ход на тра се (каб 
не да пус ціць па дзен няў) і 
пры цэль ная страль ба на 
ру бя жах.

...Гэ та ўсё пла ны. «Эх, 
Бе ла русь, Бе ла русь... Не 
шан цуе вам, як і нам», — уз-
ды хаў, сто я чы ў чар зе ў бу фет, 
адзін з ра сій скіх ба лель шчы каў. 
Трох ко лер ная тар сі да, як і чыр-
во на-зя лё ная, згар нуў шы сця гі, 
моўч кі ру ха ла ся да «ка нат кі» — 
да ро гі, якая спус ціць іх з амаль 
паў та ра кі ла мет ро вай вы шы ні ў 
шмат ко лер ную ад ілю мі на цыі да-
лі ну, дзе іх ча ка лі ка вяр ні, рэ ста-
ра ны ці прос тая вя чэ ра ў сціп лым 
ну ма ры атэ ля.

ДАРЭЧЫ

Што па чым?
Сочы — го рад ку рорт ны, а ў та-

кіх мес цах, як вя до ма, цэ ны кры ху 
вы шэй. Мно гім заў зя та рам, што 
пры бы лі і пра цяг ва юць пры бы ваць 
у ста лі цу ця пе раш няй Алім пі я ды (а 
ся род іх вель мі шмат і на шых зем-
ля коў), мо жа здас ца, што на час 
Алім пій скіх гуль няў сха дзіць у ста-
ло вую, ка вяр ню — па абе даць ці па-
вя чэ раць — бу дзе вель мі до ра га. 
Да вай це вы свет лім, ці так гэ та.

Вось, на прык лад, Ад лер, Алім-
пій скі парк — тэ ры то рыя, дзе раз-
ме шча ны спар тыў ныя дэ ле га цыі і 
аб' ек ты па ма са вых ві дах пра гра-

мы Гуль няў — па ха кеі, фі гур ным 
ка тан ні, кань ка беж ным спор це. 
Тут заў сё ды шмат ба лель шчы каў 
з роз ных кра ін — ад Аў стра ліі да 
Ар ген ці ны і Ка на ды. Ва ўсю пра цуе 
вы яз ны ган даль, так зва ныя ка за-
чыя пад вор кі. Ка заць пра ка за чую 
гас цін насць — спра ва ня ў дзяч ная. 
Цэ ны тут — са ма га шы ро ка га дыя-
па зо ну. Але ў цэ лым гас цін насць 
па-ка зац ку пры маль ная для ўсіх. 
Звы чай ны бу тэрб род з яла ві чы най 

— 50 руб лёў, а ў ме ню ня ма ні чо га 
да ра жэй ша га за 200 руб лёў (каб 
бы ло пра сцей лі чыць, 1 ра сій скі ру-
бель = 280 бе ла рус кіх). Вось дум ка 
ча ла ве ка, які тут усё ве дае. Тац ця-
на, бы лая мін чан ка. У 1993 го дзе 
з сям' ёй эміг ры ра ва ла ў ЗША. На 
ра дзі ме з та го ча су не бы ла. Жы-
ве і пра цуе ў Брук лі не (Нью-Ёрк) у 
бан ку. На час вод пус ку вы ра шы ла 
па пра ца ваць у Со чы... звы чай ным 
ва лан цё рам:

— Як і на лю бы ку рорт, лю дзі 
едуць сю ды тра ціць гро шы. Але 
па ес ці тут мож на са праў ды ня до-
ра га. Не ска жу, што тан на, але не 
за воб лач на...

Аме ры кан цы, шве ды, нем цы, 
па ля кі. «Бар шчэў ні» ка-
за коў пры ваб лі ва юць усіх 
— ра сій скім ка ла ры там, 
тра ды цы я мі ку бан ска га 
на ро да. Усё гэ та ка рыс-
та ец ца вя лі кай па пу ляр-
нас цю. Сма жа ны карп, 
лешч, юш ка; ку леш, 
зноў жа з ры бай; га луб-
цы і ха ла дзец, віш нё вы 
морс, ка ву но вы мёд, га-
рэл ка ўрэш це... Тут усё, 
чым жы ве і хар чу ец ца 
мяс цо вая вёс ка.

— Вы ве да е це, на-
ват да слёз пра бі ра юць 
тыя цёп лыя вод гу кі, якія 
мы атрым лі ва ем кож-
ны дзень ад гас цей. 
Гэ та вель мі кра наль на, 
— га во рыць яшчэ ад на 
Тац ця на — на чаль нік 
упраў лен ня ганд лю 
Бе ла рэ чан ска га ра ё на.

А вось, што ду мае Жа н, ба-
лель шчы к-ту рыс т з Ка на ды:

— Я ча каў, што цэ ны тут бу дуць 
знач на вы шэй шы мі. Мы ў ся бе 
ўвесь час чу ем, што Ра сія — ня-
бед ная кра і на. Але наса мрэч цэ ны 
для ад па чын ку тут нар маль ныя, я 
не на зваў бы іх вы со кі мі.

Абед з ка пус ты, блі ноў, бу лач кі 
з гар ба тай абы дзец ца пры бліз на 
ў 400 руб лёў ($13). І та кіх уста ноў 
хар ча ван ня тут да стат ко ва.

Ёсць і ін шыя. Звы чай ная ста ло-
вая. Ві даць, сту дэнц кая. Ці прос та 
кла січ ная. Ка лі ўзга даць са вец кія 
ча сы. Ка пус та, рыс, кат ле та, кам-
пот, бу лач ка. Та кі прос ты абед 
абы дзец ца ўся го ў 170 руб лёў. Для 
лю бо га ка шаль ка стра та зу сім не іс-
тот ная. Праў да, без мяс цо ва га ка ла-
ры ту — ні хто тут не бу дзе за баў ляць 
вас. Ад нак ме на ві та та кія ста ло выя 
пры ваб лі ва юць бюд жэт ных ту рыс-
таў сва і мі ніз кі мі цэ на мі. Пры чым 
за хо дзяць сю ды ўсе: і рус кія ба-
лель шчы кі, і пры ез джыя з бліз кіх і 
да лё кіх кра ін, якія зной дуць, на што 
па тра ціць сэ ка ном ле ныя гро шы.

Ну а са мы танны спо саб — га та-
ваць са мо му, ка лі ёсць та кая маг-
чы масць. Ма га зі ны тут роз ныя, як і 
цэ ны ў іх. Хлеб — 16-19 руб лёў, літр 
ма ла ка — 28, ке фір — 30, мас ла 
— 25-40, яй кі — 25 (за дзя ся так), кі-
ла грам буль бы — 25-35, па чак ма-
ка ро ны — 34-41, бу тэль ка га рэл кі 
— 120- 260, літр со ку — 28-60.

Ра сій скія ту рыс ты ў адзін го-
лас пе ра кон ва юць, што Маск ва 
ці Санкт-Пе цяр бург на шмат да-
ра жэй шыя га ра ды.

Ёсць, вя до ма, да ра гія мес цы і 
тут, за сціп лую вя чэ ру мож на па-
кі нуць 2-3,5 ты ся чы руб лёў. Вось, 
на прык лад, ад но з па пу ляр ных у га-
ра джан мес цаў — ка вяр ня «Ста ры 
ба зар» у гіс та рыч най част цы Со чы. 
Вы раз ка з яла ві чы ны з гры ба мі і 
смя та най — 330 руб лёў, вы раз ка 
сві ная сма жа ная — 280, кам ба ла 
чар на мор ская сма жа ная — 520, 
са ла та «Цэ зар» з ку ры цай — 240, 
са ла та з сём гі і мо рап ра дук таў — 
425 і толь кі сла ву тае «Аліўе» — 
130, столь кі ж ква ша ная ка пус та 
з мас ля ка мі. Юш ка з сём гі — 170, 
са лян ка збор ная мяс ная — 185, са-
лян ка па-гру зін ску — 230, хаш ла ма 
з ба ра ні ны — 250. Бу лач ка — 28. 
Бу тэль ка мі не рал кі — 48, ко ка-ко-
ла — 80...

Як ба чым, усё за ле жыць ад таў-
шчы ні ка шаль ка, дак лад ней — ад 
якас ці змес ці ва ў ім. Пры ўсім пры 
гэ тым мож на сцвяр джаць ад но: ад 
га лод най смер ці ў го ра дзе Со чы і 
ва ко лі цах яго ні хто не па мрэ.

І ЛЯ ЦЕ ЛІ ЯНЫ 
«ПАД АД ХОН»

Ка рэс пан дэнт 
«Звяз ды» 

Ана толь Сла неў скі — 
з Со чы

Сён ня, у се ра ду, у бе ла рус кіх алім пій цаў вы-
хад ны. Яны не ўдзель ні ча юць у ро зыг ры шы ні-
вод на га з шас ці кам плек таў уз на га род. А ўчо ра 
ўве ча ры за вяр шы ла ся жа но чая гон ка пе ра сле-
да ван ня. Ка лі вы бу дзе це чы таць гэ тыя рад кі, то 
ўжо бу дзе вя до мы вы нік. На га даю, што ўся на ша 
чац вёр ка (До мра ча ва, Скар дзі на, Ду ба рэ за ва і 

Ка лін чык) — удзель ні цы гэ та га за хап ляль на га спа бор ніц-
тва. І штось ці пад каз вае: ме да лю быць. Гэ та ад чу ва ла ся па 
на строі на шых дзяў чат пас ля па пя рэд няй гон кі — спрын та. 
Яна іх раз зла ва ла — усіх, чац вя рых...

Zамор’еZамор’е  ��

Расійскія спартсмены дэманструюць свой 
«сняданак для чэмпіёнаў».

Яны і гры бы так збі ра юць...

На су вя зіНа су вя зі  ��

Ма біль ны апе ра тар склаў 
кар ту ту рыс тыч ных 
марш ру таў

Па звест ках ма біль на га апе ра та ра МТС, 
за 2013 год у іх сет цы за рэ гіст ра ва лі ся 
4,2 міль ё на гас цей (у 2012 го дзе — 3,5 
міль ё на).

Больш за ўсё гас цей, якія ка рыс та лі ся 
па слу га мі роў мін гу, бы ло з Ра сіі, Гер ма ніі, 
Ні дэр лан даў, Іта ліі, Укра і ны, Поль шчы, Вя лі-
ка бры та ніі, Чэ хіі, Тур цыі і Іс па ніі. Ка лі ка заць 
аб эк за тыч ных кра і нах, то па зна ё міц ца з Бе-
ла рус сю пры яз джа лі ванд роў ні кі з Бар ба до са, 
Ма да гас ка ра, Но вай Зе лан дыі, Па пуа Но вай 
Гві неі, Се не га ла, Сей шэль скіх і Фа рэр скіх аст-
ра воў.

Як свед чыць ста тыс ты ка, асноў ным спо са бам 
зно сін за меж ных аба не нтаў за ста юц ца га ла са-
выя вы клі кі. Агуль ная пра цяг ласць іх раз моў на 
тэ ры то рыі Бе ла ру сі за апош ні год па вя лі чы ла ся 
на 18%, у той час як спа жы ван не ін тэр нэт-тра-
фі ку вы рас ла на 47%.

У кам па ніі МТС пад лі чы лі, што на ва год нія 
ка ні ку лы ў Бе ла ру сі пра вя лі амаль 540 ты сяч 
ін ша зем цаў (на 30% больш, чым ле тась), з іх 
340 ты сяч ра сі ян, 85 ты сяч укра ін цаў і 37 ты сяч 
гас цей з Літ вы. Но вы год су стра ка лі ў Бе ла ру-
сі так са ма ту рыс ты з Ал жы ра, Кон га, Ка лум біі, 
Ке ніі, Чы лі і Маль дыў скіх аст ра воў.

Ка лі аба пі рац ца на ін фар ма цыю па роў мін-
гу, то ў бе ла ру саў са мы мі па пу ляр ны мі ле тась 
кра і на мі для ванд ро вак бы лі Ра сіі, Укра і на, 
Поль шча, Літ ва, Гер ма нія, Тур цыя, Бал га-
рыя, Іта лія, Егі пет, Іс па нія і Аў стрыя. Пры чым 
толь кі ў лет нія ме ся цы за мя жу вы яз джа лі 
230 ты сяч аба не нтаў МТС, які за ста ва лі ся з 
ра дзі май «на су вя зі». А, на прык лад, чэм пі я-
нат све ту па ха кеі, які пра хо дзіў у Шве цыі і 
Фін лян дыі, на ве да лі кры ху больш за ты ся чу 
ба лель шчы каў.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

Ня даў на па бы ваў на 
вы стаў цы да ку мен-
таў Пер шай су свет-
най вай ны. Ура зі ла, 
што пісь мы з фрон-
ту, фо та здым кі, 
рэ чы з ако паў праз 
ста га до вую ад лег-
ласць ус пры ма юц ца 
вель мі зра зу ме лы-
мі: па доб ныя да 
су час ных дум кі у 
ліс тах, па доб ныя 
вы разы ва чэй на 
парт рэ тах... Го ра 
вай ны ро біць па-
доб ны мі лю дзей з 
роз ных эпох. Ва ен-
ныя па пя лі шчы не 
асты ва юць.

На тым краі гры мот на га ста год дзя

На тым краі гры мот на га ста год дзя
Мае дзя ды ўгля да юц ца у да леч.
У вы сі зор кі ў тым жа ка ра го дзе,
І тыя ж плё сы ла шчыць хва ляй На рач,

І той жа са мы ве цер це шыць сос ны,
Спя вае ды чы тае зор кам вер шы...
Ўсё тое ж, ды... зу сім дру гія лё сы
Ад зна ча ны ста год дзем двац цаць пер шым.Ад зна ча ны ста год дзем двац цаць пер шым.

На тым краі ста год дзя б'юць гар ма ты
І на ва кол ні ко му не вя до ма,
Ці да бя рэц ца пош та да сал да та?
Ці да ча кае ма ці паш таль ё на?

Ста рыя здым кі у ру ках тры маю...
Яны аг нём пя куць і не руш ру шаць —
Па жар вай ны га рыць — не да га рае,
І рэч ка ча су по лы мя не ту шыць.


