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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.26 19.58 13.32
Вi цебск — 6.13 19.50 13.37
Ма гi лёў — 6.16 19.48 13.32
Го мель — 6.15 19.43 13.28
Гродна — 6.41 20.13 13.32
Брэст    — 6.44 20.11 13.27

Iмянiны
Пр. Алы, Ганны, Ларысы, Васіля, 
Гаўрылы. 
К. Юліі, Дзяніса, Максіма, Севярына.

Месяц
Першая квадра 7 красавіка. 
Месяц у сузор’і Рака. 
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— Вось ваш зуб, хво ры.
— Вось ва шы пад ла кот ні кі, док тар.

Бы ла сён ня ў псі хо ла га. Рас па вя ла 
яму пра сваё жыц цё... Дык, бед ны, рас-
пла каў ся. Ледзь су па ко і ла.

— Дык для ця бе, атрым лі ва ец ца, пі ва 
да ра жэй, чым я?!

— Не, пі ва атрым лі ва ец ца тан ней, чым ты.

Ад ве даў яшчэ ні хто не па мі раў.
Хоць шкі лет у ка бі не це бія ло гіі на сця-

рож вае.

Ка лі ча ла век та бе зра біў зло — дай яму 
цу кер ку. Ён та бе зло — ты яму цу кер ку. І 
так да та го ча су, па куль у гэ тай па чва ры 
не ра за ўец ца цук ро вы дыя бет!
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абрадзе. ТАННА

623 год да н.э. — ад но з пад ан няў 
аб вя шчае, што ў та кі ж дзень 623 

го да да На ра джэн ня Хрыс то вага ў пры го-
жым са дзе, ся род кве так, пад спеў пту шак 
на ра дзіў ся Сід харт ха Гаў та ма, ін дый скі 
прынц, які пас ля пе ра ўва саб лен ня атры маў 
імя Бу да (лі та раль на «той, хто абу дзіў ся») і 
стаў за сна валь ні кам но вай рэ лі гіі. Шмат га-
доў ін дый скі прынц Сід харт ха Гаў та ма шу каў 
шлях зба вен ня ча ла ве ка ад па кут, па куль 
свя до масць яго не пра свят ле ла. «У гэ тым 
све це ўсё тлен нае, 
апроч праў ды, — 
па ву чаў гіс та рыч-
ны за сна валь нік 
бу дыз му. — Шлях 
да вы ра та ван ня 
ча ла ве ка ля жыць 
праз яго ўлас ную 
дас ка на ласць». 
Бу да пад крэс лі ваў, 
што з'яў ля ец ца не 
Бо гам, а толь кі на-
стаў ні кам для тых 
іс тот, якія вы ра шы лі са мі прай сці шлях, да-
сяг нуць абу джэн ня і спаз наць іс ці ну і рэ ча-
іс насць та кі мі, якія яны ёсць. Ён шмат па да-
рож ні чаў па да лі не ра кі Ганг у цэнт раль най 
Ін дыі, пра па ве дую чы сваё ву чэн не са мым 
роз ным лю дзям — ад арыс та кра таў да із-
го яў, у тым лі ку пры хіль ні кам са пер ніц кіх 
фі ла со фій і рэ лі гій. Яго рэ лі гія бы ла ад кры та 
для ўсіх рас і кла саў і не ме ла ні я кай кас-
та вай струк ту ры. Ён за сна ваў су пол ку бу-
дый скіх ма на хаў і ма на шак («Сан гха»), каб 
за ха ваць ву чэн не пас ля та го, як па кі не гэ ты 
свет. У 80-га до вым уз рос це Бу да Гаў та ма 
вы ра шыў зра біць гэ та. Ён быў крэ мі ра ва ны, 
а яго астан кі (мо шчы) бы лі па дзе ле ны на во-
сем час так і ля жаць у пад мур ку спе цы яль на 
уз ве дзе ных ступ (над ма гіль ных пі ра мід). Бу-
дызм най больш рас паў сю джа ны ў Ты бе це, 
М'ян ме, Тай лан дзе, Шры-Лан цы, Кам бо джы, 
Ман го ліі, В'ет на ме, Ка рэі, Кі таі і Япо ніі. На 

тэ ры то рыі Ра сіі ён быў рас паў сю джа ны ад 
Каў ка за да Са ха лі на.

1872 год — у Пе цяр бур гу вый шла ў 
свет пер шае рус кае вы дан не 

«Ка пі та ла» К. Марк са (пер шы том) у пе-
ра кла дзе Лю ба ві на, Ла па ці на і Да ні ель са-
на. Цэн зу ра не да ацэнь вае рэ ва лю цый на га 
ўздзе ян ня кні гі, на пі саў шы ў за клю чэн не: 
«Ня мно гія пра чы та юць, а яшчэ менш зра-
зу ме юць яе». Сам К. Маркс на пя рэ дад ні вы-
ха ду пер ша га то ма «Ка пі та ла» пі саў, што 
гэ та «са мы страш ны сна рад, ка лі-не будзь 
пу шча ны ў га ла ву бур жуа».

1943 год — у ЗША ўпер шы ню ўба чы ла 
свет «дзі ця чая каз ка для да рос-

лых» Ан ту а на дэ Сент-Эк зю пе ры «Ма лень-
кі прынц». Ён пі саў гэ тую кні гу ў Нью-Ёр ку 
ле там і во сен ню 1942 го да. Пі саў па на чах, 
ад мер ва ю чы час зван ка мі сяб рам і літ ра мі 
чор най ка вы. «Ён ва ло даў ула дай не толь кі 
за ча роў ваць дзя цей, але і пе ра кон ваць да рос-
лых, што яны — та кія ж са праўд ныя, як ге роі 
ча роў ных ка зак», — ус па мі наў яго ся бар Ле он 
Верт. — «Сент-Эк зю пе ры да кан ца жыц ця так 
і не рас стаў ся з дзя цін ствам». Са мая свет лая 
каз ка су свет най лі та ра ту ры і ся рэ дзі на са май 
страш най су свет най вай ны — ма быць, у гэ тым 
ёсць сум ная за ка на мер насць. У аку па ва най 
Фран цыі ў той час яе на дру ка ваць не маг лі. 
На фран цуз скай мо ве гіс то рыя з'я ві ла ся толь кі 
праз тры га ды. Але яе аў тар ужо не да ве даў ся 
пра гэ та: Ан ту ан дэ Сент-Эк зю пе ры пра паў 
без вес так у 1944 го дзе ў час раз вед валь на га 
па лё ту на са ма лё це.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі, 
пуб лі цыст:

«Ты зжы ло ся з на мі, 
баць каў скае слоў ца,

Як бы ко рань з дрэ вам, 
як бы з не бам сон ца».
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Яны вы пра-
мень ва юць эн ту-
зі язм і энер гію; 
яны праз мер на 
ак тыў ныя ў ма-
ла до сці, каб за-
бяс пе чыць са бе 
спа кой ную бу-
ду чы ню. Народ-

жаныя ў гэты дзень ад чу валь ныя 
да ста ноў чай энер гіі, якая зы хо-
дзіць ад на ва коль ных, мно гія з іх 
здоль ныя на кі ра ваць энер гію на 
служ бу гра мад скім і рэ лі гій ным 
ідэ ям. Гэ тыя лю дзі ўся ляк за ах-
воч ва юць у парт нё ры па чуц цё 
аса біс тай год нас ці і заў сё ды імк-
нуц ца пад трым лі ваць тых, ка му 
гэ та па трэб на. Вель мі па спя хо ва 
спраў ля юц ца з гра мад скі мі па са-
да мі, ад нак ім не вар та за ліш не 
за хап ляц ца ілю зі я мі і не трэ ба 
зла вац ца, ка лі па ней кіх аб ста ві-
нах спа дзя ван ні не спраў дзі лі ся.

Гэ та лю дзі, 
на дзе ле ныя 
асаб лі вым спа чу-
ван нем, імі ру хае 
шчы рае жа дан не 
пры няць удзел 
у лё се сяб роў 
і бліз кіх. Ва ло-
да ю чы «зор ны-

мі» якас ця мі, яны бы ва юць на 
дзі ва са рам лі вы мі. За хоў ва юць 
вы трым ку і спа кой у кры зіс ных 
сі ту а цы ях, аказ ва юц ца са мы мі 
на дзей ны мі парт нё ра мі, ад нак у 
ста сун ках з та кі мі людзь мі вель мі 
цяж ка пра біць сця ну, якая абе ра-
гае іх унут ра ны свет. Як са праўд-
ныя аль тру іс ты, яны шу ка юць 
ула ды і ма гут нас ці толь кі для 
та го, каб за бяс пе чыць даб ра быт 
ін шых. Яны ў боль шай сту пе ні 
на кі ра ва ны на тое, каб ад да ваць, 
а не атрым лі ваць, на ват ка лі гэ та 
ідзе ад вель мі бліз кіх лю дзей.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

У
з ня ўшы ся на вы шы ню 300—350 мет раў, 
мы ўба чы лі над га ры зон там доб ры дзя-
ся так бе ла-шэ рых слу поў ды му. Ста ла 

зра зу ме ла: па лёт лёг кім не бу дзе. Вы ключ ная 
праз рыс тасць па вет ра да зва ляе ба чыць на ват 
дроб ныя ача гі ўзга ран ня на ад лег лас ці да 30 
кі ла мет раў. Па труль ны борт па ві нен мя няць 
курс і ім чац ца да гэ тых кры ніц не бяс пе кі, каб 
вы свет ліць, на коль кі хут ка рас паў сюдж ва ец ца 
по лы мя і ці не ня се яно па гро зу на ва коль на му 
ася род дзю і, тым больш, на се ле ным пунк-
там.

Пер шае по лы мя, якое бяз лі тас на зні шча ла 
су хую рас лін насць аба пал раз вяз кі да рог на 
аў та стра дзе Ма ла дзеч на — Ва ло жын, лёт чы кі 
заўважылі ўжо праз не каль кі хві лін пас ля ўзлё-
ту. На шчас це, ляс ных па са дак па блі зу не бы ло 
і тэр мі но ва вы клі каць на зем ную служ бу вы ра та-
валь ні каў на зі раль ні кам не да вя ло ся.

— Пры чы най гэ та га ўзга ран ня мог стаць і 
на ўмыс ны пад пал, і вы пад ко ва не па ту ша ная за-
пал ка аль бо цы га рэ та, — тлу ма чыць Ула дзі мір 
Ган ча роў. — У 99 пра цэн тах та кіх уз га ран няў 
пры чы най з'яў ля ец ца ча ла ве чы фак тар.

Праз ілю мі на та ры са ма лё та ві даць, як 
ззя юць чор ныя пля мы зям лі — змроч на вы-
гля да юць апаленыя бе ра гі рэ чак і сель гас-
па лет кі, па лос кі зям лі ўздоўж элект ра лі ній і 
ўзбо чы ны ша сэй ных да рог і пра сёл каў. Усё 
гэ та — ві да воч ная спра ва рук ча ла ве ка, вы-
нік па лаў, якія ў гэ ты час за ба ро не на ра-
біць. Вось пад кры лом ад кры ва ец ца кар ці на 
ахоп ле на га по лы мем ма ла до га бя рэз ні ку, а 
праз не каль кі дзя сят каў кі ла мет раў экі паж 
фік сі руе і па жа ры шча на ўскрай ку ляс но-
га ма сі ва: агонь ужо «ўва хо дзіў» у лес. Па 
ра дыё су вя зі ў блі жэй шае ляс ніц тва ля ціць 
тэр мі но вае па ве дам лен не пра не бяс пе ку. 
На пра ця гу марш ру ту пі ло ты-на зі раль ні кі 

па спе лі ад пра віць яшчэ пяць не ад клад ных 
па ве дам лен няў...

Вя лі кі слуп ды му, на які зда лёк звяр нуў ува гу 
ле са па труль ны экі паж, свед чыў пра сур' ёз нае 
ўзга ран не. І яно спраў дзі ла ся: у вог нен ным ко ле 
апы ну лі ся не каль кі дач ных па бу доў ка ля вёс кі 
Га лу бы Ба ры саў ска га ра ё на. З вы шы ні бы ло 
ві даць, як по лы мя аха пі ла дом, а лю дзі, якія 
мі ту сі лі ся ва кол вог ні шча, не маг лі даць ужо ні я-
кай ра ды. У гэ тым вы пад ку спа дзя вац ца мож на 
толь кі на па жар ных з МНС. Яшчэ больш жу дас-
нае ві до ві шча па вет ра ныя на зі раль ні кі за спе лі 
ў Ві лей скім ра ё не на ўскрай ку вёс кі Ва ро ні чы. 
Тут по лы мя аха пі ла ўсе гас па дар чыя па бу до-
вы ад на го з пад вор' яў. На шчас це вёс кі, ве цер 
ад га няў по лы мя ў бок ле су. Ула дзі мір Ган ча роў 
быў пер шым, хто па ве да міў пра бя ду на зем ным 
вы ра та валь ні кам. Яшчэ ка ля 15 вя лі кіх уз га ран-
няў бы лі за ўва жа ны ў су бот ні дзень з са ма лё та 
АН-2, на ба раць бу з які мі, на шчас це, ужо спя-
ша лі ся лес ні кі і па жар ныя.

— З зям лі ляс ны па жар фік сі ру ец ца за поз-
не на, ка лі по лы мем ахоп ле ны не менш як два 
гек та ры, а па ту шыць та кую пло шчу да во лі скла-
да на, — ка жуць пі ло ты. — З вы шы ні ж мож на 
ўба чыць ачаг на ран няй ста дыі, вы клі каць да-
па мо гу, у вы ні ку ча го не па цер піць больш за 
ад ну-дзве сот кі ляс ных на са джэн няў.

С
у бот ні рэйд над Мін шчы най па біў усе 
ра ней шыя рэ кор ды: экі па жу «Бел ле с-
а вія» да вя ло ся пра вес ці ў па вет ры пяць 

з па ло вай га дзін, пе ра адо леў шы ад лег ласць 
амаль у 700 кі ла мет раў. Пер шы вы лет пас-
ля паў га да во га асен не-зі мо ва га пе ра пын ку 
ака заў ся па-са праўд на му га ра чым. А што ўжо 
на пру жа ным, хва лю ю чым і, вя до ма, свое ча со-
вым. За спець не бяс пе ку на лю бой яе ста дыі 
ні ко лі поз на не бы вае.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Zамор'еZамор'е  ��

МОЦ НАЯ ГА ЛА ВА 
І РЭ АК ТЫЎ НАЯ КА ЛЯС КА

Жы хар Па кі ста на Ма ха-
мад Ра шыд уста на віў но-
вы рэ корд у не звы чай най 
дыс цып лі не — раз бі ван не 
га ла вой грэц ка га арэ ха. На 
ма ла дзёж ным фес ты ва лі ў 
Пен джа бе яму ўда ло ся рас-
ка лоць 155 арэ хаў за ад ну 
хві лі ну.

Па пя рэд няе да сяг нен не 
на ле жа ла аме ры кан цу Ашры-
це Фур ма ну: у па чат ку 2013 
го да ў Нью-Ёр ку ён раз біў 44 
грэц кія арэ хі за хві лі ну. Пры 
гэ тым яго лоб быў за ма та ны 
ша лі кам. У той час як па кі ста-

нец «пра ца ваў» без уся ля кай аба ро ны. Пра но ва га рэ кард сме на вя до ма, што 
ён за хап ля ец ца ба я вы мі мас тацт ва мі. Да сяг нен не Ра шы да ста ла не адзі ным 
на фес ты ва лі ў Пен джа бе. Так, яшчэ адзін жы хар Па кі ста на, Ма ха мад Ар баб, 
так са ма ўста на віў су свет ны рэ корд, вы ка наў шы 65 ад ціс кан няў з гру зам ва гой 
ка ля 18 кі ла гра маў.

Ін шае не звы чай нае да сяг нен не на-
ле жыць жы ха ру Вя лі ка бры та ніі Мэ ту 
Ма коў ну, які ле тась уста на віў рэ корд 
хут ка сці пры яз дзе на ка ляс цы з су-
пер мар ке та. 52-га до вы эк стрэ мал на 
ўзлёт на-па са дач най па ла се аэ ра дро-
ма ра за гнаў свой не звы чай ны транс-
парт ны сро дак да 113 кі ла мет раў у 
га дзі ну. Ка ляс ку муж чы на аб ста ля-
ваў ко ла мі ад го нач на га кар та і дву-
ма ру ха ві ка мі. Адзін з іх ён узяў ад 
вер та лё та, а дру гі — ад ма та цык ла. 
Ха рак тэр на тое, што для бры тан ца 
ця пе раш няе да сяг нен не не ста ла пер шым: ён і ра ней ужо спра ба ваў раз га няць 
ма га зін ны рэ кві зіт. Пры гэ тым ён пры знаў ся, што ра ней ні ко лі не ад чу ваў стра ху, 
раз га ня ю чы ся на ка ляс цы, але ў гэ ты раз са праў ды спа ло хаў ся. Ад нак вы ра шыў 
да вес ці спра ву да кан ца.

«БУР ГЕР МЕН»
Для 57-га до ва га Га ры Спер ла з Фла ры ды бур ге ры — гэ та не толь кі смач-

ная ежа з фаст-фу ду, але так са ма сім вал раз віц ця аме ры кан скай куль ту-
ры. Ме на ві та культ бур ге раў стаў пры чы най ства рэн ня пер ша га і адзі на га 
ў све це му зея гам бур ге раў «Бур гер бі лія», які ўжо 23 га ды функ цы я нуе ў 
до ме гэ та га ама та ра.

Кож ны ме сяц му зей па паў ня ец ца но вы мі экс па на та мі, якія пра слаў ля юць 
гам бур ге ры і пад крэс лі ва юць іх зна чэн не ў гіс то рыі раз віц ця поп-куль ту ры ЗША. 
Для дэ ка ры ра ван ня свай го до ма Сперл вы ка рыс таў ка лек цый ныя прад ме ты, 
прад стаў ле ныя ў яго му зеі: тэ ле фон-бур гер, лям па ў вы гля дзе чыз бур ге ра і 
ло жак руч ной пра цы ў вы гля дзе гам бур ге ра з ма лень кі мі па душ ка мі-гам бур ге-
ра мі. Так са ма ў яго ёсць уні каль ныя ды ва ны з бур гер ным ды зай нам, му зыч ныя 
шка тул кі ў фор ме гам бур ге раў, гум кі, га дзін ні кі, по пель ні цы і сот ні маг ні таў. 
Га ры не толь кі па чаў збі раць ка лек цыю бур гер-рэ чаў, але і рас пра ца ваў свой 
брэнд, пад якім ён вы пус кае бур гер-пра дук цыю. На сён ня ён ужо вы пус ціў Harley 
Davіdson у вы гля дзе гам бур ге ра і бур гер-ве ла сі пед, ко лы яко га — коль цы цы бу-

лі, а руль вы ка на ны ў 
вы гля дзе ма ры на ва-
ных агур коў.

Ня гле дзя чы на 
тое, што Сперл быў 
на ро джа ны ў Гер-
ма ніі, ён лю біць усё 
аме ры кан скае. Ён 
пры зна ец ца, што ў 
яго ёсць не вя лі кія 
праб ле мы з уз роў нем 
ха лес тэ ры ну ў кры ві, 
але гэ та не пры му-
шае яго ад маў ляц ца 
ад што дзён най пор-
цыі «смач ных гам-
бур ге раў».

ШЧА НЮК ЗА ДВА... 
МІЛЬ Ё НЫ ДО ЛА РАЎ

У кі тай скай пра він цыі Чжэц зян шча нюк пра да дзе ны за 12 міль ё наў юа-
няў (больш за 1,9 міль ё на до ла раў ЗША).

Жы хар Чжэц зя на, які зай ма ец ца раз вя дзен нем ты бец кіх мас ты фаў, рас па вёў 
у ін тэр в'ю мяс цо вай га зе це, што но вым ула даль ні кам шча ню ка за ла ціс тай афар-
боў кі, які мо жа лі чыц ца са мым да ра гім 
са ба кам у све це, стаў кі раў нік бу даў ні чай 
кам па ніі з Цін даа. Па вод ле слоў за вод-
чы ка, яшчэ ад на го та ко га ж шча ню ка, 
але ры жа га ко ле ру, ён пра даў за 6 міль-
ё наў юа няў (ка ля міль ё на до ла раў). Та кая 
вы со кая ца на шча ню коў, па яго словах, 
тлу ма чыц ца тым, што чыс та па род ныя 
ты бец кія мас ты фы су стра ка юц ца гэ так 
жа рэд ка, як і пан ды, якія з'яў ля юц ца на-
цы я наль ным зда быт кам Кі тая.

Ты бец кія мас ты фы, якія лі чац ца 
спрад веч на кі тай скай па ро дай, на пра-
ця гу мно гіх га доў ма юць зван не са мых 
да ра гіх са бак у све це. Так, па пя рэд ні рэ-
корд кош ту на ле жаў прад стаў ні ку гэ тай па ро ды, пра да дзе наму ў 2011 го дзе за 
10 міль ё наў юа няў (ка ля 1,5 міль ё на до ла раў).

Пад рых та ваў Іван КУ ПАР ВАС

�

ППі лот са ма лё та Аляк сандр і лот са ма лё та Аляк сандр ДЗЯ ВЯТ НІ КАЎДЗЯ ВЯТ НІ КАЎ і авія тэх нік Ана толь  і авія тэх нік Ана толь КА ЗА РА ВЕЦКА ЗА РА ВЕЦ  
пра вя ра юць га тоў насць са ма лё та АН-2 да вы ле ту.пра вя ра юць га тоў насць са ма лё та АН-2 да вы ле ту.ВВог нен ная не бяс пе ка ў дач ным па сёл ку на Ба ры саў шчы не.ог нен ная не бяс пе ка ў дач ным па сёл ку на Ба ры саў шчы не.

ФактФакт  ��

КАНТ РА БАН ДА... ДЛЯ АЧЫСТ КІ БА СЕЙ НАЎ
Ві цеб скі мі мыт ні ка мі кан фіс ка ва на не звы чай ная 

кант ра бан да: буй ная пар тыя хі міч ных срод каў фран-
цуз скай вы твор час ці для ачыст кі ба сей наў.

— Аў та ма біль «Воль ва» з гру зам ру хаў ся з Лат віі ў Ра сію 
праз пункт мыт на га афарм лен ня «Урба ны». Мяр ку ю чы па 
да ку мен тах, вез лі суль фат маг нію, а на са мой спра ве — 
больш як двац цаць най мен няў хі міч ных срод каў для ачыст кі 
ба сей наў у асар ты мен це. На хіт расць фір ма-пе ра воз чык 
пай шла для та го, каб знач на зні зіць мыт ную пош лі ну, — па-
ве да мі лі ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» ў мыт ні.

Груз па пя рэд нім кош там больш як 2,2 міль яр да руб лёў 
кан фіс ка ва лі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

РТУЦЬ ПРЫ КА ЦЕЛЬ НІ
У вёс цы Чач ка ва Мінск ага ра ё на на скла дзе пры 

ка цель ні бы ла зной дзе на ртуць.
На па чат ку стар шы май стар, які пры бі раў у па мяш кан ні, 

па ве да міў пра зна ход ку ме та ліч ных ша ры каў і шас ці пры-
бо раў з ртуц цю, а ў вы ні ку ўсё скон чы ла ся збо рам, апроч 
на зва ных пры бо раў не вя до май мар кі, 5 кі ла гра маў чыс-
та га вад ка га ме та лу і 60 кі ла гра маў ад хо даў, якія так са ма 
змя шча лі гэ ты ме тал. На мес цы вы ра та валь ні кі Мінск ага 
ра ён на га пад раз дзя лен ня МНС вы яві лі, што на зем ля ной 
пад ло зе са праў ды пра лі тая ртуць. До ступ у па мяш кан не 
аб ме жа ва лі, мес ца ага ра дзі лі. Ра бот ні кі служ бы хі міч най 
і ра ды я цый най ахо вы Рэс пуб лі кан ска га атра да спе цы яль-
на га пры зна чэн ня пра вя лі за ме ры па роў ме та лу ў па вет ры. 
Пе ра вы шэн не да пу шчаль най кан цэнт ра цыі бы ло ў 2,5 ра за. 
Ртуць і за бру джа ны грунт за бра лі для да лей шай уты лі за цыі. 
Паў тор ныя за ме ры ні я кіх пе ра вы шэн няў не па ка за лі.

ДА РО ГА ДА ЛЁ КАЯ, МЕ НЮ — ПОС НАЕ
Бе ла рус кая чы гун ка па шы ры ла ме ню пос ных страў 

у ва го нах-рэ ста ра нах.
Да за кан чэн ня Вя лі ка га пос ту ў ва го нах-рэ ста ра нах цяг ні-

коў па са жы рам, апроч тра ды цый ных фір мо вых страў, бу дуць 
пра па ноў ваць спе цы яль нае пос нае ме ню. Як па ве да мі лі ў 
прэс-цэнт ры ма гіст ра лі, да рож ныя рэ ста ра та ры пра па ну юць 
асар ты мент страў, у якіх вы клю ча ны тлу шчы жы вёль на га 
па хо джан ня — са ла ты з ага род ні ны, пе рац, фар шы ра ва ны 
ага род ні най, ва ра ную і сма жа ную буль бу з гры ба мі, роз ныя 
ка шы, грыб ную са лян ку і інш. Дэ серт нае ме ню за мест пі рож-
ных пра па нуе вя лі кі вы бар са да ві ны і со каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

«Га ра чы»
вы лет 


