
Яны заў сё ды ідуць крок 
у крок з ча сам, ве да юць, 
што та кое ра біць кар' е ру 
ў све це, дзе пе ра ма га юць 
моц ныя. Яны ўсве дам ля-
юць, што ка лі за тры мац ца, 
то ін шыя аб го няць, а перс-
пек ты ва ба чыць чу жыя 
спі ны не за хап ляе гэ тых 
лю дзей. А рас штур хоў ваць на ва коль-
ных — не ў іх пра ві лах: яны пе ра ка на ныя, 
што прый дзе час — іх уба чаць і ацэ няць. Ін-
ту і цыя да па ма гае ім зра зу мець, што доб ра 
і ка рыс на, на ват ка лі для ін шых гэ та пад-
роб ка і бяс цэ нак. Яны вы лу ча юц ца па тра-
ба валь нас цю і са ма кант ро лем, але ў аса-
біс тым жыц ці да зва ля юць са бе рас сла біц-
ца (ад нак пры ад ной умо ве — не быць пры 
гэ тым смеш ны мі).

Сме лыя, ра шу чыя асо бы, 
яны стой ка про ці ста яць 
ня ўда чам, уме ла вы ка рыс-
тоў ва ю чы на за па ша ны во-
пыт. Яны дак лад на ба чаць 
мэ ту, але імк нен не атры-
маць усе ба ко вае раз віц цё 
ня рэд ка ад во дзіць іх ад га-
лоў на га шля ху. Яны па він-

ны аб мя жоў ваць ся бе ад ной сфе рай, каб 
не вы гля даць бес тур бот ны мі стра ко за мі. 
Не ба яц ца ры зы коў ных ме ра пры ем стваў, 
та му што ве раць, што пос пех пры хо-
дзіць да тых, хто ідзе да яго па ля зе на жа. 
Ім пры ем на быць прад ме там раз моў, яны 
ра зум ныя і рэ лі гій ныя, ве да юць, што ўсё 
пра хо дзіць. Яны схіль ныя да эма цы я наль-
най не раў на ва гі, ім не аб ход на знай сці ба-
ланс па між «жа даю» і «ма гу» для та го, каб 
да біц ца пос пе ху і па збег нуць рэз кіх скач-
коў ад дум кі да дзе ян ня.

Свя та для ўсіх!
Він шу ем Пят ра Мі хай ла ві ча ЛІ ША, ста рэй ша га 

кі раў ні ка сель гас прад пры ем ства на ша га ра ё на, з 
днём на ра джэн ня і пер шай ба раз ной. Яр ка га вяс-
но ва га сон ца вам, пра ца люб ства і даў га лец ця.

Ад мі ніст ра цыя і пра фкам ААТ «Ра дзі ма» 
Пру жан ска га ра ё на.

УНП 200026602
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.32 19.08 11.36
Вi цебск — 7.23 18.56 11.33
Ма гi лёў — 7.23 18.58 11.35
Го мель — 7.18 18.55 11.37
Гродна — 7.37 19.23 11.46
Брэст    — 7.47 19.24 11.37

Iмянiны
Пр. Макара, Міхаіла, Сцяпана, 
Цімафея. 
К. Юстыны, Бярнарда, Васіля, 
Максіміляна, Рыгора. 

Месяц
Поўня 16 сакавіка. 
Месяц у сузор’і Льва. 

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Фо
та

 М
ар

ын
ы 

БЕ
ГУ

НК
ОВ

АЙ
.

Фо
та

 Б
ЕЛ

ТА
.

ca
ric

atu
ra

.ru

 

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),
А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (на  меснiк галоўнага рэдактара), 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 22.315.  Iндэкс 63850.  Зак. № 1115.

Нумар падпiсаны ў 19.30 
         11 сакавіка 2014 года. 

Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11
сакавіка

НА РО ДЖА НЫЯ

«ГЛЯНЬ, ВЯС НА НА СТА ЛА!» 
БЕ ЛА РУС КІЯ ПАЭ ТЫ — ДЗЕ ЦЯМ

Док тар Ай ба літ ку піў са бе «Ай-
фон».

Ай, ма лай чы на!

Жа но чыя свя ты:
— 8 Са ка ві ка;
— дзень на ра джэн ня сяб роў кі (та му 

што тая на 3 га ды ста рэй шая);
— дзень, ка лі зла ма лі ся ва гі;
— ан тэ на не ло віць ка нал «Еў ра-

с порт».

Толь кі ка лі Мі ка лай Пят ро віч кі нуў 
піць, ён упер шы ню ў жыц ці зра зу-
меў, што не так ужо і вы дат на спя вае 
і тан цуе.

Што там зя лё ны чай або зя лё ная 
ка ва для па ху дзен ня! З'еш це зя лё ную 
каў ба су — і за дзень-дру гі стра ці це кі-
ла гра маў пяць-сем.

Так... 
Час вы піс ваць!

Па га ры зан та лі: 1. «Зай ца ўба чы ла ...\\І за стра ка та ла:\\«Пе ра-
апра най ся, бе лы.\\Глянь, вяс на на ста ла!». З вер ша В. Са вас цю ка 
«Зай ца ва бя да». 5. Дзе кры ляе ...-це ця роў нік,\\Там не дрэм ле вуш лы 
це ця рук». З вер ша В. Гар дзея «...-це ця роў нік». 7. «Га лін ка-вяр бін ка», 
-\\Пра сіў ...,\\Мо па ка лы ха ла б\\Ма іх ты дзя цей?». З вер ша М. Тан-
ка «Га лін ка і ве ра бей». 10. Той, хто вы раб ляе тка ні ну. 11. «Каб ... 
вы со кае\\Свя ці ла на па лі,\\А квет кі сі ня во кія\\Зноў на лу гах цві лі». 
З вер ша М. Тан ка «Ірын ка». 12. У не ка то рых за меж ных кра і нах — 
за га рад ны дом. 15. «З вяр бы пу пыш кі па ля це лі.\\За сла ла свой ... 
тра ва». З вер ша А. Аст рэй кі «Кал гас ны сад». 16. ...-вяс ні ца — пра ле-
сак ца ры ца (прык.). 19. Пры го жае ве ліч нае дрэ ва; у вус на па э тыч най 
твор час ці — гэ та хло пец, пе ра тво ра ны ў дрэ ва праз пра клён ма ці. 
20. Пра дукт, пры га та ва ны для піц ця. 24. «І лі ец ца хва ляй пес ня -\\
Ці хі, яс ны ... вяс не». З вер ша М. Баг да но ві ча «Па-над бе лым пу хам 
віш няў...». 25. «Пла ча ...,\\Пла ча ... .\\Ця куць па са роч цы\\бя ро за вай 
слёз кі». З вер ша І. Му ра вей кі «Пла ча ...». 26. Па глыб лен не, дзі рач-
ка. 27. «Мядз ведзь на па се цы — бя да.\\Тра шчаць вул лі і рой гу дзе.\\
Бы ла б у Міш кі ...,\\То цёк бы мёд па ба ра дзе». З вер ша В. Гар дзея 
«Мядз ведзь на па се цы».

Па вер ты ка лі: 1. «Бо ся гон ня верб ні ца -\\... ў вяр бы». З вер ша 
У. Маз го «Верб ні ца». 2. «За ха тай по ле па чы на лась,\\Дзе жы та хо ра-
ша гай да лась,\\І рос ..., яч мень і грэч ка». З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая 
зям ля». 3. ... за рэ дзьку не са ла дзей шы (прык.). 4. За мін ка ў ру ху 

ка ня. 5. З тва ру ..., а ў ся рэ дзі не баў тун (прык.). 6. «І сам ...-па ляў ні-
чы\\Вас у гос ці тут за клі ча,\\Жа бу ў дзю бе не су чы». З вер ша ва най 
каз кі Я. Ко ла са «Рак-ву сач». 8. «Бег ла мыш ка па да рож цы,\\... нес ла 
кош цы». З вер ша Л. Дрань ко-Май сю ка «Ра зум ная кош ка». 9. «Ку піў 
сло нік ...,\\Ска ча з ім, ні бы та ко нік». З вер ша А. Ста рын чы ка «Слон і 
па ра сон». 13. «Крас ка мі лая мая,\\... вес на вая!». З вер ша Я. Ко ла са 
«Крас ка». 14. «З сяў нёю ... па ха джае,\\На скі бі ны ва ліц ца зер не». 
З вер ша Я. Ку па лы «З пе сень аб вяс не». 17. «Ма ці — ... ра дзі ла іх\\Ад 
пер шых па ца лун каў сон ца». З вер ша У. Жыл кі «Пра лес кі». 18. Ха ро-
шая ... — леп шы сяб ра (прык.). 20. «..., ..., не ба схіл,\\Хуст ка ва сіль ко-
вая!\\Па ка ці ла ся клуб ком\\Со ней ка вяс но вае». З вер ша Л. По ла за вай 
«Вяс на». 21. «Ма ла дая вяс на,\\За ла тая ...!\\Будзь крас на і яс на,\\Не 
шка дуй нам даб ра!». З вер ша Я. Ко ла са «Пес ня аб вяс не». 22. Тое, 
што і тэ зіс. 23. Род мар ско га ра ка.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

1868 год — на ра дзіў ся (вёс ка Сту дзя нец, ця пер Кас цю ко віц-
кі ра ён) Пан це ляй мон Мі ка ла е віч Ле пя шын скі, дзе яч 

рэ ва лю цый на га ру ху, пуб лі цыст, пісь мен нік, пе да гог, док тар гіс та-
рыч ных на вук. У 1895-м арыш та ва ны за рэ ва лю цый ную дзей насць, 
са сла ны на 3 га ды ў Ені сей скую гу бер ню. З 1903-га — баль ша вік, 
су пра цоў ні чаў у пар тый ных га зе тах. У 1907-1909 га дах вы кла даў 
ма тэ ма ты ку ў Ар шан скім рэ аль ным ву чы лі шчы. Пас ля Лю таў скай 
рэ ва лю цыі 1917 го да — на пе да га гіч най, на ву ко вай і жур на лісц кай 
пра цы ў Пет ра гра дзе і Маск ве. У 1918 го дзе за сна ваў до след-
на-па ка заль ную пра цоў ную шко лу-ка му ну ў вёс цы Літ ві на ві чы 
Кар мян ска га ра ё на. У 1921-1924 гг. — адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў Ка мі сіі па 
рас пра цоў цы гіс то рыі РКП(б) (Гіст пар та), вы кла даў у Мас коў скім уні вер сі тэ це і Ка-
му ніс тыч най ака дэ міі. Адзін з іні цы я та раў ства рэн ня і пер шы стар шы ня ЦК МОПР. 
З 1927 го да — ды рэк тар Гіс та рыч на га му зея, за тым — Му зея рэ ва лю цыі ў Маск ве. 
Аў тар на ву ко вых прац, ус па мі наў, мас тац кіх тво раў. Па мёр у 1944 го дзе.

1923 год — упер шы ню бы ло пра дэ ман стра ва на гу ка вое кі но. У ран ні пе ры яд 
іс на ван ня кі не ма то гра фа ў мно гіх кра і нах све ту пра ца ва лі над ства-

рэн нем гу ка во га кі но. Пры гэ тым спе цы я ліс ты су тык ну лі ся з дзвю ма га лоў ны мі 
праб ле ма мі: цяж кас цю ў сін хра ні за цыі вы явы і гу ку і з не да стат ко вай гуч нас цю 
апош ня га. Яшчэ ў кан цы XІX ста год дзя То мас Эды сан спра ба ваў вы най сці пры бор, 
які ад на ча со ва прай гра ваў бы гук і ма лю нак. Але яму гэ та  не ўда ло ся. У 1920 го дзе 
аме ры кан скі вы на ход нік Лі дэ Фо рэст узяў ся за ства рэн не гу ка во га кі но, якое на зваў 
«фо на філь мам». Ён вы най шаў прак тыч ны ме тад фа та гра фа ван ня гу ка вой хва лі на 
ад ной плён цы з ма люн кам. А 12 са ка ві ка 1923 го да ад крыц цё ву чо на га бы ло пра дэ-
ман стра ва на шы ро кай гра мад скас ці.

1924 год — на ра дзіў ся (в. Рух ча-2, ця пер Сто лін скі ра ён) Вя ча слаў Ля вонць е-
віч Вя рэ ніч, бе ла рус кі мо ва зна вец, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук (1975), 

за меж ны член Поль скай ака дэ міі на ву к і мас тац тваў у Кра ка ве (1992). Скон чыў 
Мін скі дзяр жаў ны пе да га гіч ны ін сты тут імя М. Гор ка га (1956). Да сле да ваў га вор кі 
поль скіх пе ра ся лен цаў на тэ ры то рыі бы ло га СССР і рэ па тры ян таў у Поль шчы, бе ла-
рус кія на род ныя га вор кі, проз ві шчы, ім ёны, мя нуш кі лю дзей і інш. Па мёр 27 жніў ня 
1999 го да.

Ры гор БА РА ДУ ЛІН, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Аго ле ны меч не мае ча су на роз дум».
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У Бя рэ зін скім ра ё не пра цуе адзі-
ны на Мін шчы не му зей драў ля най 
лыж кі. З'я віў ся ён у рай цэнт ры не вы-
пад ко ва. Ме на ві та тут пра цу юць ад-
мыс ло выя лыж ка ры, якія не стра ці лі 
май стэр ства сва іх прод каў.

Драў ля ная лыж ка са праў ды вар тая 
ўва гі. Ме на ві та яна кар мі ла мно гія па ка-
лен ні бе ла ру саў і ў пра мым, і ў пе ра нос-
ным сэн се. У га лод ныя не ўра джай ныя 
га ды ся ля не вы раб ля лі лыж кі на про даж. 
Уза мен куп ля лі му ку, соль, кру пы. Так і 
вы жы ва лі.

— А па чы на ец ца пра цэс вы ра бу лыж-
кі са звы чай на га па ле на, яко му май стар 
на дае пэў ную фор му з да па мо гай вы-
дзёў бван ня спе цы яль ны мі ін стру мен-
та мі. Пры чым яно па він на быць су цэль-
ным, — тлу ма чыць кі раў нік на род на га клу-
ба май строў Бя рэ зін ска га ра ё на Та ма ра 
Та ра сен ка. — Лепш за ўсё па ды хо дзіць 
драў ні на лі пы, па коль кі яна са мая мяк-
кая. Але Яў ген Осі паў з вёс кі Ла гі вы ра біў 
спе цы яль на для му зея 14 лы жак з роз ных 
па род дрэў. У тым лі ку з яб лы ні, гру шы, 
клё ну, ел кі, бя ро зы, воль хі, ду бу. І кож ны 
вы раб аздо біў улас ці вы мі гэ тым дрэ вам 
квет ка мі і га лін ка мі.

У Яў ге на Паў ла ві ча што ні ра бо та, то 
шэ дэўр. На прык лад, ён ства рыў лыж ку 
для таў сту ноў. Не, не для та го, каб больш 
ежы ёй чэр па лі. На ад ва рот, каб ху дзе лі. І 
на зы ва ец ца яна «Во жык-аль бі нос». Толь кі на 
ад ны ігол кі пай шло 1200 зу ба чыс так. Та кую 
лыж ку, на ват ка лі і не на еў ся, не аб лі жаш. 
Або, на прык лад, лыж ка, якую май стар на-
зваў так: «Міш ка вель мі-вель мі лю біць мёд». 
Да дуп ла кра дзец ца мядз ведзь, каб па ла са-
вац ца са лод кім, але яго не пус ка юць пчо лы, 
што ўюц ца ва кол. Яў ген Осі паў лю біць ад-
люст роў ваць у сва іх тво рах жыц цё выя гіс то-
рыі. На прык лад, на ад ной з лы жак за хап ляе 
сю жэт гуль ні ў кар ты ба бы з дзе дам. У ка-
лек цыі му зея і трып ціх твор цы: дзве лыж кі ў 
вы гля дзе сэр ца, звя за ныя лан цуж ком, сім ва-
лі зу юць веч нае па чуц цё — ка хан не.

У му зеі за хоў ва ец ца і яшчэ ад на ра бо та 
Яў ге на Паў ла ві ча — лыж ка з гер бам го ра-
да Бе ра зі но аж на 12 літ раў! Ме на ві та яму 
на ле жа ла ідэя ўста на віць пом нік лыж цы. Яе 
па мер — 2 мет ры 40 сан ты мет раў. Змай стра-
ва лі скульп ту ру ўча ты рох: Яў ген Паў ла віч з 
сы нам, а так са ма разь бя ры Ва сіль Му раш ка 
і Аляк сандр Па скроб ка. Да рэ чы, сю ды па кла-
ніц ца лыж цы-кар мі лі цы пры яз джа юць пас ля 
ЗА ГСа ма ла да жо ны. Гэ та ўжо ста ла доб рай 
тра ды цы яй.

Ва сіль Анд рэ е віч па чаў вы раб ляць лыж кі 
ад нос на ня даў на. Але яны ма юць сваю ад-
мет насць: роў ныя, глад кія, ні бы вы пра мень-

ва юць ней кую цеп лы ню і свят ло. Аляк-
сандр Вік та ра віч час та аздаб ляе свае 
лыж кі вы явай бус ла — сім ва ла Бе ла ру сі 
і ся мей на га шчас ця. У за ду мах бя рэ зін-
скіх лы жач ні каў — зра біць са мую вя лі кую 
лыж ку ў све це. У Кні гу рэ кор даў Гі нэ са 
за не се на па куль толь кі ад на драў ля ная 
лыж ка, вы раб ле ная ў Ра сіі. Яе па мер — 
звыш 9 мет раў.

У 2010 го дзе ў ра ё не прай шло пер шае 
аб лас ное свя та разь бя роў-лы жач ні каў. 
Пе ра мож цы кон кур су па кі ну лі для му зея 
свае лыж кі, якія тут і за хоў ва юц ца. Ця-
пер у экс па зі цыі на ліч ва ец ца звыш 200 
экс па на таў. Пры чым ка лек цыя па ста ян на 
па паў ня ец ца. Са мая ста рая лыж ка бы ла 
зной дзе на на смет ні ку. Ві да воч на, што ёй 
ка рыс та лі ся доў гі час: па чар не лая, вы-
шчарб ле ная. Ёсць і лыж кі, раз ма ля ва ныя 
фар бай, аздоб ле ныя роз ны мі ма тэ ры я ла-
мі: са лом кай, бі се рам.

Рос піс лы жак ха рак тэр ны для на шых 
су се дзяў — ра сі ян. У Бе ла ру сі ён не вы ка-
рыс тоў ваў ся. Але ў му зеі вы ра шы лі, што 
та кія ра бо ты толь кі ўпры го жаць экс па зі-
цыю.

Яшчэ ня даў на му зей зна хо дзіў ся ў пры-
ват ным до ме Ган ны Жда но віч. Сё ле та 
пе ра ехаў у ра ён ны цэнтр ра мёст ваў, для 
яко га пе рад алі бу ды нак бы ло га дзі ця ча га 
сад ка.

— Наш ра ён ба га ты май стра мі роз ных 
кі рун каў на род най твор час ці. Ра ней яны бы-
лі раз роз не ныя, ства ра лі до ма, са мі па са-
бе. Мы ўсіх аб' яд на лі пад да хам цэнт ра, — 
ад зна чае Та ма ра Аляк санд раў на. — Тут яны 
ла дзяць пер са наль ныя вы ста вы, май стар-
кла сы для ўсіх ах вот ных, дзе ляц ца во пы там.

Ня даў на ў ад ным з па ко яў ад кры ла ся 
пер са наль ная вы ста ва тра ды цый ных бе ла-
рус кіх ля лек Ган ны Жда но віч. Ган на Аляк-
санд раў на, да рэ чы, шмат зра бі ла для та го, 
каб ад ра дзіць у ра ё не май стэр ства вы ра бу 
драў ля най лыж кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Не бы ва лы рост коль кас ці і 
раз на стай нас ці но вых псі-
ха ак тыў ных рэ чы ваў, рост 
зло ўжы ван ня імі — но вая 
праб ле ма Ус ход няй і Паўд-
нё ва-Ус ход няй Еў ро пы. 
Не ка то рыя звесткі ўказ ва-
юць на на яў насць у Еў ро пе 
ма гут нас цяў па іх вы ра бе, 
па ве дам ля ец ца ў дак ла дзе 
Між на род на га ка мі тэ та па 
кант ро лі над нар ко ты ка мі 
за мі ну лы год.

— Мы бу дзем шы ро ка па-
ве дам ляць пра кож ны вы па дак 
гі бе лі ня поў на га до вых праз пе-
ра да зі роў ку, — ка жа на чаль нік 
упраў лен ня па нар ка кант ро лі і 
про ці дзе ян ні ганд лю людзь мі 
Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Мі ка лай 
КАР ПЯН КОЎ. — Вы пад кі смер ці 
ад нар ко ты каў мы рас цэнь ва ем 
як тэ ракт су праць на шай мо ла-
дзі.

Па ацэ на чных звестках, у кра-
і не сён ня ка ля 130-150 ты сяч нар-
ка за леж ных, з якіх ка ля 100 ты-
сяч ужы ва юць опій, вы раб ле ны 
з на сен ня ма ку. У апій най нар-
ка ма ніі свая спе цы фі ка. Ін' ек-
цый нае ўвя дзен не нар ко ты ку 
звя за на з вы со кай ры зы кай пе-
ра да чы са цы яль на не бяс печ ных 
ін фек цый. Акра мя та го, яна звя-

за на з ар га ні за цы яй пры то наў, 
«ва рач ных ад ра соў», па якіх га-
ту юц ца нар ко ты кі. А гэ та вы клі-
кае не за да во ле насць усіх, ка му 
вы па ла су сед ні чаць з па доб ны-
мі ква тэ ра мі. Ак тыў ная ра бо та 
пра ва ахоў ні каў толь кі ў апош нія 
не каль кі ме ся цаў пры вя ла да та-
го, што коль касць тых, хто спа-
жы вае опій, па ча ла зні жац ца. А 
ра зам з гэ тым амаль сыш лі на 
нуль скар гі на сель ніц тва на «ва-
рач ныя ад ра сы». Ця пер ахоў ні кі 
пра ва па рад ку ак тыў на про ці-
дзей ні ча юць рас паў сюдж ван ню 
ку рыль ных су ме сяў.

— Мы ўжо сён ня апе ра тыў-
ным шля хам за ба ра ня ем но выя 
нар ка рэ чы вы, якія з'яў ля юц ца, 
— тлу ма чыць спа дар Кар пян-
коў. — Ад нак та кая ра бо та бу дзе 
ўзмоц не на. Гэ тай вяс ной бу дзе 
ство ра на ан ты нар ка тыч ная ка-
мі сія з лі ку спе цы я ліс таў Дзярж-
ка мі тэ та служ бо вых экс пер тыз, 
мі ніс тэр стваў унут ра ных спраў і 
ахо вы зда роўя. Ка мі сія на пра ця-
гу су так бу дзе пры зна ваць но вае 
рэ чы ва за ба ро не ным, зы хо дзя чы 
з фак та яго не бяс пе кі для зда-
роўя. Та кія рэ чы вы бу дуць за ліч-
вац ца да ана ла гаў. І ўжо на дру гі 
дзень за рас паў сюдж ван не ўчо-
ра яшчэ не зна ё ма га рэ чы ва на-
ды дзе кры мі наль ная ад каз насць. 

Па доб ны за хад зро біць ня вы гад-
ным у нас нар ка ган даль.

Пла ну ец ца так са ма ў най блі-
жэй шы час увес ці больш жорст кую 
кры мі наль ную ад каз насць (зня во-
лен не тэр мі нам ад 8 да 12 га доў) 
за не за кон нае аба ра чэн не нар ка-
тыч ных рэ чы ваў, кант ра бан ду, за 
іх вы раб у ла ба ра тор ных умо вах, 
за збыт ня поў на га до вы мі.

Ма ні то рынг ін тэр нэт-пра сто-
ры пра цяг ва ец ца, і гэ та да зва-
ляе вы зна чаць вя лі кіх, сіс тэм ных 
нар каз быт чы каў. Шэ раг ар га ні-
за ва ных груп ужо спы ні лі сваю 
дзей насць.

Га лоў ны нар ко лаг Мі ніс тэр-
ства ахо вы зда роўя Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь Іван КА НА РА ЗАЎ 
на гад вае, што ў кра і не цал кам 
да ступ ная ам бу ла тор ная і ста цы-
я нар ная да па мо га — на агуль ных 
пад ста вах і ана нім ная. Ана нім ная 
да па мо га маг чы мая на лю бым 
эта пе. На ба зе рэ абі лі та цый на га 
ад дзя лен ня РНПЦ псі хіч на га зда-
роўя рэ абі лі та цыя пра па ну ец ца 
ця гам 28 дзён. Акра мя та го, на 
плат най асно ве рэ абі лі та цый ныя 
па слу гі пра па ну юць ін шыя цэнт-
ры, дзей насць якіх грун ту ец ца 
на сва іх пра гра мах вяр тан ня да 
«цвя ро за га» жыц ця.

Да 80 пра цэн таў нар ка за-
леж ных, якія трап ля юць на ўлік 

нар ка дыс пан се раў, — гэ та тыя, 
пра якіх ста ла вя до ма дзя ку ю чы 
ін фар ма цыі ад ра бот ні каў пра ва-
ахоў ных ор га наў. І толь кі 20 пра-
цэн таў звяр та юц ца па да па мо гу 
са мі, што тлу ма чыц ца як ад маў-
лен нем за хвор ван ня, так і кры мі-
наль ным пад мур кам праб ле мы. 
У Бе ла ру сі дзей ні чае 18 пунк таў 
за мя шчаль най ме та до на вай тэ-
ра піі, дзе пра хо дзяць ля чэн не 
ка ля 1100 па цы ен таў.

Што да ку рыль ных су ме сяў, 
то іх ужы ван не, як ад зна чае спа-
дар Ка на ра заў, па гра жае больш 
пра цяг лым ча сам шпі та лі за цыі 
та кіх хво рых, знач ным зні жэн нем 
якас ці зда роўя — як фі зіч на га, 
так і ін тэ ле кту аль на га, — а так-
са ма не прад ка заль ны мі фак та мі 
гі бе лі ў вы пад ку пе ра да зі роў кі.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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Со неч ных сві тан няў над Ясель дай!
Ад шчы ра га сэр ца він шу ем на шых цу доў ных пра цаў ніц з пры хо дам вяс ны. 

Жа даю толь кі со неч ных сві тан няў над Ясель дай, ба дзё ра га вяс но ва га на строю, 
са мых пры го жых кве так ды не за быў ных усме шак ад лю бі мых муж чын, 

моц на га ся мей на га шчас ця, зда ро вых не маў ля так, як зяр ня так, спа кой-
на га ды шчод ра га даў га лец ця.

З па ва гай, Мі ка лай Мі ро на віч ШЫ КА ЛАЙ, 
ды рэк тар фі лі яла Іва наў ска га рай па Ка ап прам.
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Па га ры зан та лі: 1. Са ро ка. 
5. Яст раб. 7. Ве ра бей. 10. Ткач. 
11. Со ней ка. 12. Ша ле. 15. Аб-
рус. 16. Вяс на. 19. Явар. 20. На-
пі так. 24. Гімн. 25. Бя роз ка. 
26. Ячэй ка. 27. Ба ра да.

Па вер ты ка лі: 1. Свя та. 
2. Авёс. 3. Хрэн. 4. Збой. 5. Яй-
ка. 6. Бу сел. 8. Па да ру нак. 9. Па-
ра со нік. 13. Гос ця. 14. Ся вец. 
17. Зям ля. 18. Кні га. 20. Не ба. 
21. Па ра. 22. Тэ за. 23. Краб.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Не — нар ко ты кам!Не — нар ко ты кам!  ��
Мі ка лай КАР ПЯН КОЎ: 

«ВЫ ПАД КІ СМЕР ЦІ АД НАР КО ТЫ КАЎ МЫ РАС ЦЭНЬ ВА ЕМ ЯК 

ТЭ РАКТ СУ ПРАЦЬ МО ЛА ДЗІ»

На род ныя та лен тыНа род ныя та лен ты  ��

ЛЫЖ КА, ЯКУЮ ЦЯЖКА АБ ЛІ ЗАЦЬ

Яў ген ОСІ ПАЎ тры мае лыж ку з гер бам го ра да Бе ра зі но.


