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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 5.25 21.06 15.41
Вi цебск — 5.09 21.01 15.52
Ма гi лёў — 5.15 20.56 15.41
Го мель — 5.18 20.46 15.28
Гродна — 5.41 21.20 15.39
Брэст    — 5.48 21.14 15.26

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Георгія, Івана, 
Сяргея, Фёдара. 
К. Карыны, Марыі, Густава, 
Сцяпана.

Месяц
Першая квадра 4 жніўня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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ЗАЎТРА  

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.

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ:  Н. ДРЫЛА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА 
(першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, А. ЛЯЎКОВІЧ (першы
на  меснiк дырэктара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага 
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

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.
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е-mail: reklama@zviazda.by
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ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
У С Е  Н А  П І К Н І К !

Ізум руд ны алей
Спат рэ біц ца: пят руш ка, кроп, кін за, ба зі лік, 

алей.
Зя ле ні ва вы мыць і 

аб су шыць на руч ні ку. 
Здраб ніць блен да рам 
або дроб на на рэ заць 
на жом. Пе ра клас ці 
су месь у су хі сло і чак 
да «пле чы каў» і за-
ліць але ем. Аку рат-
на пе ра мя шаць, каб 
алей пра цёк да дна 
сло іч ка. За хоў ваць у 
ха ла дзіль ні ку на са май ха лод най па лі цы. У та кім вы-
гля дзе за хоў ва ец ца ко лер і во дар све жа га зя ле ні ва. 
Коль касць кож на га ві ду бя рэц ца на смак.

Ка бач ко вая са ла та
Спат рэ біц ца: ка ба чок — 1,5 кг, пе рац бал гар скі 

(са лод кі) — 6 шт., цы бу ля рэп ча тая — 6 шт., па мі до-
ры — 1 кг., алей — 2/3 шклян кі, цу кар — 2/3 шклян кі, 
соль — 2 ст. л., во цат (9%) — 0,5 шклян кі.

Пры га та ваць ма ры над: змя шаць алей, цу кар, соль, 
во цат. Ка бач кі на рэ заць са лом кай. Цы бу лю на рэ заць 
паў коль ца мі. У пер ца вы да ліць на сен не, на рэ заць 
са лом кай. Па мі до ры пра пус ціць праз мя са руб ку. У 
кі пя чы ма ры над клас ці па чар зе, спа чат ку — ка бач-
кі. Па ва рыць 5 хві лін, па меш ва ю чы. За тым цы бу лю. 
Так са ма па ва рыць 5 хві лін. Да лей пе рац бал гар скі — 
5 хві лін. І па мі до ры. Ва рыць ужо 10 хві лін, не за бы ва-
ю чы мя шаць. Га ра чую са ла ту рас клас ці ў стэ ры лі за-
ва ныя сло і кі. За ка таць.

Аліў ка выя ка лаб кі
Спат рэ біц ца: аліў кі зя лё ныя (буй ныя, без кос та-

чак) — 40 шт., сыр цвёр ды — 150 г, мас ла сме тан ко-
вае (ха лод нае, па рэ за нае ку бі ка мі) — 120 г, му ка — 
200 г, пе рац чор ны — 1/2 ч. л., яй ка — 1 шт ., кун жут 
(на сен не) — 1 ст. л.

З на дзёр та га сы-
ру, мас ла, му кі, со лі, 
пер цу (у тры паль-
цы) і лыж кі ха лод-
най ва ды за мя сі це 
цес та. Па дзя лі це яго 
на ча ты ры ка вал кі, а 
по тым кож ны з іх — 
яшчэ на 10. Аб су шы-
це аліў кі сур вэт ка мі. 
За гар ні це кож ную 
аліў ку ў ка ва ла чак 

цес та і па ка чай це ша рык па між да ло ня мі, каб сфар-
ма ваў ся ка ла бок. Вы кла дзі це ка лаб кі на бля ху, за сла-
ную па пе рай для за пя кан ня, і пры мі це ў ха ла дзіль нік 
хві лін на 30. Ра за грэй це ду хоў ку да 180°С. Па маж це 
ка лаб кі ўзбі тым яй кам і па сып це на сен нем кун жу ту. 
За пя кай це 20 хві лін да за ла ціс та га ко ле ру.

Р А М О Н Т  У  Д О М Е

Якую фар бу вы браць?
Усе фар бы дзе ляц ца на дзве асноў ныя гру пы:

• фар бы для вон ка вых ра бот;

• фар бы для ўнут ра ных ра бот.
Фар бы, пры зна ча ныя для вон ка вых ра бот, у вы пад-

ку не аб ход нас ці мож на вы ка рыс тоў ваць і для ўнут ра-
на га аздаб лен ня па мяш кан ня.

Фар бы так са ма кла сі фі ку юц ца 
па плён каў тва раль ным рэ чы ве і дзе ляц ца на:

• алей ныя фар бы (вы раб ля юц ца на асно ве па-
кос таў),

• эма ле выя фар бы (вы раб ля юц ца на асно ве ла-
каў),

• кле я выя фар бы (вы раб ля юц ца на асно ве вод ных 
рас тво раў не ка то рых ар га ніч ных па лі ме раў),

• во да эмуль сій ныя фар бы (вы раб ля юц ца на асно ве 
вод ных дыс пер сій па лі ме раў).

Алей ныя і эма ле выя фар бы так са ма на зы ва юц ца 
ал кід ны мі.

Ал кід ныя фар бы ўжы ва юць для ўнут ра ных і вон-
ка вых ра бот. Яны свят ло- і во да тры ва лыя, але па жа-
ра не бяс печ ныя і не да стат ко ва ўстой лі выя да ўздзе ян-
ня шчо ла чаў. Пры зна ча ны для афар боў кі ме та ліч ных, 
драў ля ных і аб тын ка ва ных па верх няў.

К л е  я  в ы я 
фар бы па ўлас-
ці вас цях і пры-
мя нен ні бліз кія 
да эмуль сій ных, 
за вы клю чэн нем 
та го, што імі рэ-
ка  мен  ду  ец  ца 
фар ба ваць толь-
кі су хія па мяш-
кан ні, бо яны 
доб ра ўбі ра юць 
віль гаць з па-
вет ра.

Э м ул ь  с і й -
ныя, або во да-
эмуль сій ныя 
фар бы ўяў ля-
юць са бой драб-
нют кія кру пін кі 
па лі ме раў, якія 
зна хо дзяц ца ў ва дзе ва ўзва жа ным ста не. Пас ля на-
ня сен ня фар бы на па верх ню ва да вы па ра ец ца, а па-
лі мер ная плён ка цвяр дзее і ўжо не ба іц ца ўздзе ян ня 
ва ды. Во да эмуль сій ная фар ба не так січ ная (не мае 
рэз ка га не пры ем на га па ху і не ства рае шкод ных вы-
па рэ нняў) і па жа ра не бяс печ ная.

Эмуль сій ныя фар бы ўжы ва юц ца для афар боў ван ня 
бе тон ных, аб тын ка ва ных, драў ля ных, за грун та ва ных 
ме та ліч ных па верх няў, але не пры дат ныя для на ня-
сен ня на кле е выя фар бы і ла кі ра ва ныя па верх ні. А на 
са му эмуль сій ную фар бу мож на на но сіць лю бую. 

(Заканчэнне ў наступным выпуску.)

АВЕН. Пе ры яд дзе ла вой 
і твор чай ак тыў нас ці, які 
да зво ліць рас крыць ваш 
твор чы па тэн цы ял. Ма е це 

ўсе шан цы рэа лі за ваць даў но за ду-
ма ныя пла ны. Ты дзень ба га ты на 
су стрэ чы і за баў ляль ныя ме ра пры-
ем ствы, што мо жа стаць пры чы най 
стом ле нас ці.

ЦЯ ЛЕЦ. Для на ладж ван ня 
кан так таў і ка рыс ных для 
спра вы су вя зяў спры яль-

ныя па ня дзе лак і аў то рак. Не пад да-
вай це ся на аван тур ныя пра па но вы, 
тым са мым па збег не це маг чы мых 
не пры ем нас цяў. У пят ні цу лепш 
па га дзіц ца на кам пра міс. У су бо-
ту га ні це ад моў ныя эмо цыі прэч і 
пры свя ці це гэ ты дзень пры мі рэн ню 
і ад наў лен ню ад но сін.

БЛІЗ НЯ ТЫ.  Ты дзень 
ака жац ца ды на міч ным і 
па спя хо вым. Ка лі ў вас 
на мя ча ец ца да лё кая па-

езд ка — яна бу дзе ўда лай. Пры ад-
стой ван ні сва іх ін та рэ саў у пят ні цу 
вы яві це на стой лі васць. Вы хад ныя 
дні, хут чэй за ўсё, прый дзец ца пры-
свя ціць ра шэн ню не ад клад ных ся-
мей ных праб лем.

РАК. Па жа да на за няц ца 
ра шэн нем бя гу чых праб-
лем. Вам цал кам па сі лах 

ства рыць ва кол ся бе гар ма ніч ную 
аб ста ноў ку, та му не да зва ляй це 
бес пад стаў ным су мнен ням тры во-
жыць вас. Не са ро мей це ся звяр-
нуц ца па па ра ду да кам пе тэнт на га 
ча ла ве ка.

ЛЕЎ. Па спра буй це пры-
мі рыць свае жа дан ні са 
сва і мі маг чы мас ця мі. Не 
ўсе пы тан ні, якія ўзні ка-

юць, вы змо жа це вы ра шыць хут-
ка, што бу дзе моц на раз драж няць. 
У ся рэ дзі не тыд ня, хут чэй за ўсё, 
да вя дзец ца аку нуц ца ў праб ле мы 
дзя цей. Для эфек тыў нас ці дзе ян-
няў спат рэ біц ца пад трым ка гру пы 
ад на дум цаў.

ДЗЕ ВА. Мож на пла на ваць 
блі жэй шую бу ду чы ню. З 
но вы мі за ду ма мі лепш па-

ча каць да се ра ды. Не вы клю ча ны 
не ка то рыя зме ны ў жыц ці — ка лі 
вам пра па ну юць змя ніць пра цу, то 
гэ та доб рая пра па но ва, яе вар та 
раз гле дзець.

ША ЛІ. Для вас не па він-
на іс на ваць якіх-не будзь 
дро бя зяў у сфе ры ін фар-
ма цыі. Ка ле гі мо гуць да-

па маг чы па ра да мі, ста рай це ся з 
імі су пра цоў ні чаць. Па спра буй це 
пра явіць ва шы вы со кія ін тэ ле-
кту аль ныя здоль нас ці: гэ та мо жа 
стаць сур' ёз ным кро кам на шля ху 
да кар' ер на га ўзлё ту.

СКАР ПІ ЕН. Прый шоў час 
стрэс ці з ся бе ля но ту і 
ру шыць да но вых мэ таў 

і здзяйс нен няў. Чац вер па гра жае 
кан флік та мі, тры май це ся бе ў ру-
ках і па спра буй це менш спра чац ца 
і не пя рэ чыць на чаль ству. Га лоў-
нае — свое ча со ва спы ніц ца і аб'-
ек тыў на аца ніць ста но ві шча, у якім 
вы апы ну лі ся. Вы хад ныя — уда лы 
час для ак тыў на га ад па чын ку на 
ўлон ні пры ро ды.

СТРА ЛЕЦ. Бу дзе це вы му-
ша ны па гру зіц ца ў спра вы 
свай го ата чэн ня, не ма ю-

чы маг чы мас ці знай сці для ся бе 
на ват па ру хві лін, што вы клі ча 
раз драж нен не і кан флікт ныя сі ту-

а цыі. У лю бой сі ту а цыі кант ра люй-
це эмо цыі, ва шы ра шэн ні па він ны 
быць спра вяд лі вы мі і муд ры мі. У 
ня дзе лю да зволь це са бе спа кой ны 
ад па чы нак, пе ра ня сі це ўсё спра вы 
на ін шы дзень.

КА ЗЯ РОГ. Не тар ма зі це 
ва ша імк нен не па шы рыць 
га ры зон ты, вы лёг ка мо жа-

це асво іць неш та но вае і ка рыс нае 
для ся бе, а так са ма па вы сіць уз ро-
вень пра фе сій ных ве даў. Вам па-
трэб ны но выя ўра жан ні, не па збаў-
ляй це ся бе маг чы мас ці атры маць іх, 
інакш за го ні це ся бе ў дэ прэ сію. Не 
бой це ся спра чац ца з бліз кі мі людзь-
мі, у гэ тых спрэч ках на ро дзіц ца ві-
да воч ная абод вум ба кам іс ці на.

ВА ДА ЛЕЙ. Не аб ход на на-
ву чыц ца жыць у зго дзе не 
толь кі з са мім са бой, але 
і на ва коль ны мі. На ват у 

па ры ве пра вед на га гне ву не вар-
та «раз маз ваць па сця не» бліз кіх 
лю дзей. Мож на за няц ца раз гля дам 
пра па ноў аб пе ра хо дзе на но вую 
пра цу, якая пад крэс ліць ва шу са-
цы яль ную знач насць. Для па доб-
ных ра шу чых дзе ян няў асаб лі ва 
доб рая ся рэ дзі на тыд ня.

РЫ БЫ. У па чат ку тыд ня 
маг чы ма рас ча ра ван не ў 
кімсь ці з бліз кіх лю дзей, 
але гэ та яшчэ не пад ста ва 

для за сму чэн ня. Рап тоў ны зва нок 
ад гэ та га ча ла ве ка пры му сіць вас 
ззяць ад шчас ця. Най больш ці ка-
выя ідэі мо гуць на ве даць вас у пят-
ні цу. Ад чу ван не спа кою і гар мо ніі 
прый дзе да вас да кан ца тыд ня, а 
ўсве дам лен не за вер ша на сці спраў 
пры ня се па чуц цё глы бо ка га за да-
валь нен ня.

Усходні га ра скоп на наступны тыдзеньУсходні га ра скоп на наступны тыдзень

Хо чаш ад помс ціць му жу? На вя дзі па-
ра дак у га ра жы!

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
— Та та, та та, па гля дзі, як я ця бе на-

ма ля ва ла!
— Доб ра, да чуш ка, ма лай чы на, толь кі, 

ча му ў мя не аран жа выя ва ла сы?
— Ну ня ма ў мя не алоў ка лы са га ко-

ле ру!

Што агуль на га па між ге не раль ным 
ды рэк та рам «Мер се дэс» і ге не раль ным 
ды рэк та рам «Авто ВАЗ»? Яны абод ва 
ез дзяць на «Мер се дэ сах»!

— Уя ві, мая са бра ла па па рах усе мае 
шкар пэт кі!

— Не ўпус ці гэ тую жан чы ну, дру жа, не 
ўпус ці!

Гэ тыя лю дзі здоль ны 
знай сці ся бе ў роз ных 
сфе рах жыц ця, на да ючы 
та му, чым зай ма юц ца, 
свой аса біс ты ка ла рыт; 
лёг ка пад да юц ца зме нам, 
за ста ю чы ся са мі мі 
са бой. Яны ўяў ля юць 

са бой роз на ка ля ро вую па літ ру — ад 
са мых чу лых да жорст кіх асоб. Для іх 
ня прос тым іс пы там з'яў ля юц ца ўла да і 
гро шы, якія яны вы ка рыс тоў ва юць для 
да сяг нен ня сва ёй мэ ты. На ро джа ных у 
гэ ты дзень ад роз ні вае не мі ла сэр насць у 
да чы нен ні да сва іх па чуц цяў і па чуц цяў 
ін шых. Да вер, які яны вы клі ка юць, 
за сна ва ны на тым, што ім доб ра вя до ма 
мя жа аса біс тых маг чы мас цяў, — а гэ та 
звы чай на га ран туе пос пех. Заў сё ды 
ўпэў не ныя ў са бе, яны не пры ма юць 
ні чы ёй да па мо гі.

Іх пад свя до ма ва біць 
не бяс пе ка ў лю бой 
фор ме. Для іх важ ная 
са ма ры зы ка, а не 
іс ці на. Га лоў нае для іх — 
на ву чыц ца свое ча со ва 
спы ніц ца. Не схіль ныя 
да «зям ных» на ме раў, 

яны шу ка юць но вых ура жан няў да лё ка 
ад до му. Яны пры звы ча і лі ся бяз дум на 
ры зы ка ваць са бой, і ні я кія пе ра ка нан ні 
род ных і бліз кіх, якія хва лю юц ца за 
іх, не мо гуць ад цяг нуць ад імк нен ня 
да кан флік таў. Для іх вель мі важ на 
ўсве дам ляць ся бе ге ро я мі; ра зу мен не 
ра та ван ня з'яў ля ец ца цэнт рам іх 
пры цяг нен ня. Не ўтай ма ва нае імк нен не 
да пры год для боль шас ці з іх — тое 
ж, што і нар ко тык для нар ка ма наў. Іх 
на ту ра схіль ная да па ста ян на га по шу ку 
вост рых ад чу ван няў.
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АДМОВІЎСЯ І ПА ЗБА ВІ ЎСЯ
Двое гра ма дзян Укра і ны, якія ўяз джа лі ў Бе ла русь праз пункт 

про пус ку «Це ра хоў ка» па чы гун цы, па вя лі ся бе ад ноль ка ва не за кон-
на. Пер шы, які ехаў на цяг ні ку Ма ры у паль — Ба ра на ві чы, ад мо віў ся 
за дэк ла ра ваць ва лю ту. Пас ля ча го мыт ні кі знай шлі ў гра ма дзя ні на 
$23 900. З іх кан фіс ка ва ны $13 900 — тое, што пе ра вы шае су му ў 
10 000$, якую мож на пе ра во зіць без дэк ла ра ван ня. Дру гі, які ехаў 
на цяг ні ку «Днеп ра пят роўск — Санкт-Пе цяр бург», не па ве да міў пра 
па кет з вы мя раль ным аб ста ля ван нем — цвёр да ме ра мі. Муж чы на 
ска заў, што яго па пра сі лі да вез ці па ку нак да Санкт-Пе цяр бур га. Груз, 
які па пя рэд не ацэнь ва ец ца ў $19 000, кан фіс ка ва ны.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

ЗА РА БІ ЛА НА НЕ ПА ТРА ЧА НЫМ
Рас па чата кры мі наль ная спра ва ў да чы нен ні да бух гал та ра 

ўпраў лен ня па спор це і ту рыз ме Ві цеб ска га абл вы кан ка ма. Уста-
ноў ле на, што служ бо вая асо ба на пра ця гу трох га доў скра ла 
больш за 140 міль ё наў руб лёў, якія не бы лі вы ка ры ста ны на пра-
вя дзен не спар тыў ных ме ра пры ем стваў.

Пе ра да дзе на для на кі ра ван ня ў суд спра ва ў да чы нен ні і да 
ад на го з кі раў ні коў Глы боц ка га рай вы кан ка ма. Чы ноў нік зра біў 
ра монт па шко джа на га ім служ бо ва га аў та ма бі ля за кошт дзяр жаў-
ных срод каў. Па мер пры чы не най стра ты — больш за 120 міль ё наў 
бе ла рус кіх руб лёў. 

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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1549 год — 465 га доў та му на ра дзіў-
ся Мі ка лай Хрыс та фор Ра дзі віл 

Сі рот ка, адзін з прад стаў ні коў най буй ней-
ша га маг нац ка га ро ду, дзяр жаў ны і ва ен ны 
дзе яч ВКЛ, ме цэ нат, пісь мен нік. З 1563 го да 
ву чыў ся ва ўні вер сі тэ тах Страс бур га і Цю бін-
ге на. Пад трым лі ваў пра ва слаў ныя цэрк вы, 
але больш кла па ціў ся аб бу даў ніц тве кас-
цё лаў. Пад трым лі ваў за клю чэн не Брэсц кай 
уніі (1596), быў ад ным з ка ра леў скіх па слоў 
на са бор у Брэс це. У 1604-м пры зна ча ны 
ва я во дам ві лен скім. Спры яў роск ві ту Ня сві-
жа, са дзей ні чаў атры ман ню го ра дам у 1586 
го дзе маг дэ бург ска га пра ва. Пры ім бы лі па-
бу да ва ны ня свіж скія га рад скія ўма ца ван ні, 
ра ту ша і ганд лё выя ра ды, а так са ма за мак, у 
якім ён раз мяс ціў га ле рэю парт рэ таў, біб лі я-
тэ ку і збро е вую. За сна ваў шпі та лі ў Ня сві жы 
і Мі ры. Ар га ні за ваў па ля выя кар та гра фіч ныя 
ра бо ты, фі нан са ваў вы дан не пер шай пад ра-
бяз най кар ты ВКЛ. Па мёр ў 1616 го дзе.

1933 год — ад кры ты Бе ла мор ска-Бал-
тый скі ка нал. Ка нал злу чае Бе-

лае мо ра з Анеж скім во зе рам і мае вы хад да 
Бал тый ска га мо ра і Вол га-Бал тый ска га вод-
на га шля ху. Упер шы ню ідэя яго бу даў ніц тва 
бы ла вы ка за на яшчэ Пят ром І пад час Паў-
ноч най вай ны. Ад нак ра шэн не аб па чат ку 
ра бот бы ло пры ня та знач на паз ней — у 1930 
го дзе. Ка нал быў па бу да ва ны за рэ корд на 
ка рот кі тэр мін — толь кі за 20 ме ся цаў. У 
асноў ным яго бу да ва лі вяз ні ГУ ЛА Га: ты ся чы 
лю дзей атрым лі ва лі аб ма ра жэн ні, ка лец твы, 
ста на ві лі ся ін ва лі да мі. Сён ня дзя ку ю чы яго 
ра бо це ажыц цяў ля ец ца за бес пя чэн не вя лі-
кіх прад пры ем стваў Коль ска га паў вост ра ва 

і Ар хан гель скай воб лас ці з пра мыс ло вых і 
ганд лё вых цэнт раў Ра сіі.

1940 год — ва ен ны тры бу нал фран-
цуз ска га ўра да за воч на пры су-

дзіў бры гад на га ге не ра ла Шар ля дэ Го ля да 
смя рот на га па ка-
ран ня з па збаў-
лен нем во ін ска га 
зван ня і кан фіс-
ка цы яй ма ё мас-
ці. Дэ Голь у гэ ты 
час зна хо дзіў ся 
ў Лон да не, ку ды 
пры быў ле там та-
го ж го да пас ля 
ка пі ту ля цыі Фран цыі і ўста ля ван ня ў кра і не 
ка ла ба ра цы я нісц ка га рэ жы му Ві шы. Но вы 
рэ жым ад даў дэ Го ля су ду за вы ступ лен не 
ў чэр ве ні па Лон дан скім ра дыё з за клі кам 
да фран цуз скіх па тры ё таў пра цяг ваць уз-
бро е ную ба раць бу з на цысц кай Гер ма ні яй. 
У гэ тым вы ступ лен ні дэ Голь аб вяс ціў ся бе 
ле гі тым ным прад стаў ні ком Фран цыі.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік, дра-
ма тург, па эт, кі на сцэ на рыст:

«Ду ша твая на ле жыць толь кі Бо гу 
і гэ тым па лям, шаб ля — ва я во дзе 

спра вяд лі вай вай ны, жыц цё — 
усім доб рым лю дзям, сэр ца — ка ха най. 

Але го нар і чэсць — яны на ле жаць 
толь кі та бе і больш ні ко му».

ФутболФутбол  ��

ВЕ ДАЙ БЕ ЛА РУ САЎ!
Мін скае «Ды на ма» і са лі гор скі 
«Шах цёр» атры ма лі важ ныя пе ра мо гі 
ў пер шых мат чах 3-га ква лі фі ка цый на га 
раў нда Лі гі Еў ро пы

Уя віць тое, што «гар ня кі» з Са лі гор ска ў гас цях ад пра ві лі 
5 мя чоў у ва ро ты «Зуль тэ-Ва рэ ге ма», 4-й ка ман ды Бель гіі, 
на ват і за раз цяж ка. На ва чах  мяс цо вых ба лель шчы каў, у 
якіх ад та ко га на хаб ства ві зі цё раў ад віс лі скі ві цы, хлоп цы 
з сі ня во кай ра бі лі ўсё, што ха це лі. Пры гэ тым, як пры знаў-
ся Ілья Га лю за, паў аба рон ца «Шах цё ра», вы ні ко вы лік мог 
на огул быць 10:4 на на шу ка рысць. Па да печ ныя Сяр гея 
Ба роў ска га лі та раль на за бам бар дзі ра ва лі мя ча мі ўла дан ні 
бель гій цаў. У вы ні ку таб ло «Рэ ген богс та ды у ма» пас ля су-
стрэ чы свя ці ла ся вель мі пры го жы мі для бе ла рус ка га во ка 
ліч ба мі 2:5 на ка рысць «Шах цё ра».

Мінск аму «Ды на ма» лё са ван не пад кі ну ла не менш цяж ка га 
са пер ні ка. Ру мын скі «Клуж» за апош няе дзе ся ці год дзе не каль кі 
ра зоў пе ра ма гаў ва ўнут ра ным пер шын стве, гу ляў у гру па вым 
раў ндзе Лі гі чэм пі ё наў. Яшчэ за га дзя бы ло зра зу ме ла, бу дзе 
цяж ка. Ад нак мін ча не з пер шых хві лін су стрэ чы, якая пра хо дзі ла 
на «Ба ры саў-Арэ не», за бра лі іні цы я ты ву ў свае ру кі і амаль не 
вы пус ка лі яе да за вяр шэн ня су стрэ чы. Праў да, ста ліч ная дру жы-
на здо ле ла раз жыц ца толь кі ад ным га ля вым уда рам, які ў сваю 
ка лек цыю «па клаў» Не над Ада ма віч.

— Усё вы ра шыц ца ў дру гім па ядын ку, — быў спа кой ны пас ля 
су стрэ чы Ула дзі мір Жу ра вель, га лоў ны трэ нер «Ды на ма». — У 
гуль ні бы лі мо ман ты, да якіх мы рых та ва лі ся — ак тыў ны прэ сінг 
на ўсіх участ ках по ля. Хві лін 15 мы не да ва лі са пер ні ку пра явіць 
ся бе. Ка лі па вя лі ў лі ку, па ча лі пра ца ваць на яго за ха ван не за мест 
та го, каб раз ві ваць пос пех.

Зра зу ме ла, што пе рад паў тор ным па ядын кам «Ды на ма» зна хо-
дзіц ца ў больш не бяс печ ным ста не, чым ней ма вер ны «Шах цёр»: 
пе ра ва га ў адзін мяч сліз кая, не вя до ма, як зме ніц ца па воль ны 
«Клуж» пе рад род ны мі ба лель шчы камі. Зра зу ме ла толь кі ад но: 
лёг ка не бу дзе. Мат чы ў ад каз ад бу дуц ца 7 жніў ня.

Та рас ШЧЫ РЫ
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Вар та пе рай ман няВар та пе рай ман ня  ��

СВЯ ТА НА КО ЛАХ
У Пу ха віц кім ра ё не пра во дзяць 
унікальныя дзі ця чыя ве ла сі пед ныя фес ты ва лі

Іх іні цы я та рам стаў бы лы сель скі на-
стаў нік з 30-га до вым ста жам, член 
трэ нер ска га са ве та Фе дэ ра цыі ве ла-
сі пед на га спор ту Мін скай воб лас ці 
Ула дзі мір Ма цу ле віч. Ён на ват на ве-
даў усіх мяс цо вых прад пры маль ні каў, 
якія ганд лю юць ве ла сі пе да мі, з прось-
бай пра да ста віць транс парт ны сро дак 
у ка ры стан не юным спарт сме нам на 
час ме ра пры ем ства. Бо, вя до ма, не ўсе 
баць кі мо гуць да зво ліць двух ко ла ва га 
«ка ня» сва ім дзе цям. На жаль, ад гук-
нуў ся толь кі адзін біз нес мен — Ана-
толь Да ні лаў.

Гэ тыя фес ты ва лі звы чай на пры мяр коў ва-
юц ца да знач ных для на шай кра і ны свят і мяс-
цо вых па дзей. На іх пры сут ні чае алім пій скі 
чэм пі ён 1976 го да Ула дзі мір Ка мін скі. Ён пер-
шым з бе ла ру саў за ва я ваў за ла ты ме даль 
у ве ла сі пед ным спор це. У ад ным з ін тэр в'ю 
на шай га зе це ён ска заў лі та раль на на ступ-
нае: «Не па спеў мэр Мін ска за явіць аб чар-
го вым пла не раз віц ця ве ла сі пед на га ру ху ў 
ста лі цы, як на сай тах на він і фо ру мах з'я ві лі ся 
ка мен та рыі: маў ляў, гэ та ж Мінск...» Ві даць, 
аса біс ты ўдзел зна ка мі та га спарт сме на, ура-
джэн ца Мін шчы ны, у ра ён ным фес ты ва лі і 
стаў свое асаб лі вым ад ка зам скеп ты кам, а 
так са ма ўнёс кам у раз віц цё ве ла сі пед на га 
ру ху ў ма лых на се ле ных пунк тах.

З кож ным ра зам та кія ме ра пры ем ствы 
пры цяг ва юць усё больш дзя цей і пад лет каў. 
Яны не толь кі спа бор ні ча юць па між са бой, 
але і ву чац ца пра віль на кі ра ваць ве ла сі пе-
дам, па во дзіць ся бе на да ро гах, за хоў ваць 
пра ві лы ву ліч на га ру ху. Пе рад па чат кам спа-
бор ніц тваў юныя спарт сме ны на вед ва юць 

па мят ныя мес цы, во ін скія за ха ван ні і брац кія 
ма гі лы, дзе пра вод зяць мі тынг — рэ кві ем, 
ус кла да юць квет кі да пом ні каў і абел іс каў. 
Акра мя та го, яны су стра ка юц ца са зна ка мі-
ты мі зем ля ка мі, якія зра бі лі знач ны ўклад у 
раз віц цё куль ту ры, эка но мі кі і сель скай гас-
па дар кі рэ гі ё на, ве тэ ра на мі вай ны і пра цы.

Важ на і тое, што не толь кі пе ра мож цы 
ве ла пра бе гу атрым лі ва юць уз на га ро ды. Ар-
га ні за та ры імк нуц ца, каб ні хто не за стаў ся 
без пры за ці па да рун ка.

А Ула дзі мір Ма цу ле віч спа дзя ец ца, што 
свя та мяс цо ва га маш та бу з ця гам ча су на-
бя рэ моц і вый дзе за ме жы ра ё на — на воб-
ласць і рэс пуб лі ку. Тым больш што фес-
ты валь пад трым лі ва юць мяс цо выя ўла ды, 
гра мад скія ар га ні за цыі і прос та не абы яка-
выя лю дзі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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