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Што пачым за раз мо жа здаць на сель ніц тва 

з ка рыс цю для ся бе ў ар га ні за цыі спа жы вец кай 

ка а пе ра цыі?

— Яб лы кі для пра мыс ло вай пе ра пра цоў кі — апад кі — за куп лі ва ем па 500 руб-
лёў за кі ла грам, та вар ныя пла ды — па 2,5-5 ты сяч руб лёў, — рас па вёў на чаль нік 
упраў лен ня на рых то вак Бел ка ап са ю за Ула дзі мір Луц кі. — Ка пус ту пры ма ем па 
1,5-2,5 ты ся чы руб лёў за кі ла грам, цы бу лю — па 3-4 ты ся чы руб лёў. Ка лі га ва-
рыць пра дзі ка рос лую пра дук цыю (на прык лад, ба ра ві кі пер ша га га тун ку), на шы 
на рых тоў шчы кі пры ма юць па 50-60 ты сяч руб лёў за кі ла грам, лі січ кі — па 30-35 
ты сяч, ін шыя гры бы — па 5-15 ты сяч руб лёў.

Вы ра шча ную ці са бра ную пра дук цыю тра ды цый на мож на здаць у на рых тоў чыя 
пунк ты, ганд лё выя аб' ек ты спа жы вец кай ка а пе ра цыі або звяр нуц ца ў ра ён ныя 
спа жы вец кія та ва рыст вы — каб на рых тоў шчык пры ехаў да до му да здат чы ка. 
У сіс тэ ме Бел ка ап са ю за ар га ні за ва на ра бо та 630 пры ёма на рых тоў чых пунк таў, 
1620 на рых тоў шчы каў, у тым лі ку 940 па за штат ных і 680 штат ных, больш за 4,5 
ты ся чы адзі нак аў та транс пар ту та на жам ка ля 17 ты сяч тон. Сё ле та да на рых то вак 
пры цяг ну та 7 ты сяч ганд лё вых прад пры ем стваў. Кож нае ра ён нае спа жы вец кае 
та ва рыст ва ар га ні зуе ў ся рэд нім ад трох да дзе ся ці се зон ных пры ёма на рых тоў чых 
пунк таў: як ста цы я нар ных, так і ў се зон ма са вых на рых то вак — на да му.

Згод на з апош ні мі апе ра тыў ны мі звест ка мі Бел ка ап са ю за, у на сель ніц тва ўжо 
за куп ле на 54 ты ся чы тон яб лы каў, 6,7 ты ся чы тон ка пус ты, 2,1 ты ся чы тон цы бу лі, 
83 ты ся чы тон гры боў. Гэ тыя ліч бы ад па вя да юць аб' ёмам, якія бы лі за куп ле ны ў 
на сель ні цтва ў ад па вед ны ле таш ні пе ры яд.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Пе рад стар там чар го ва га Дня 
пісь мен ства, які сё ле та прой-
дзе ў За слаўі, ста ла ці ка ва 
да ве дац ца пра ці ка вост кі і 
асаб лі вас ці бу ду ча га свя та, 
якія мо гуць пры ва біць ама-
та раў лі та ра ту ры. Пра іх нам 
рас па вёў аў тар сцэ на рыя свя-
точ ных ме ра пры ем стваў на-
мес нік ды рэк та ра Вы да вец-
ка га до ма «Звяз да», га лоў ны 
рэ дак тар ча со пі са «По лы мя» 
Алесь БА ДАК.

З пер шых вус наў даве да лі ся, што 
Дзень пісь мен ства «па чы на ец ца» 
з ім ён Раг не ды і Ізя сла ва, ге ро яў 
кра наль на га пад ан ня. «Пад ан ня, бо, 
шчы ра ка жу чы, ні хто не ве дае, ці 
бы ло на са мой спра ве так, як на пі-
са на ў ле та пі сах. Але гіс то рыя пра 
сы на, які аба ра ніў сваю ма ці, і Раг-
не ду, якая бы ла са сла на ў За слаўе, 
вель мі пры го жая. Лі чу, што на шым 
кі не ма то гра фу і лі та ра ту ры вар та 
бы ло б звяр нуц ца да гэ тай гіс то рыі 
і гэ та га пе ры я ду», — рас па вя дае 
Алесь Ба дак.

Тра ды цый на ў пра гра ме свя та 
заў сё ды за дзей ні ча ны ім ёны тых 
пісь мен ні каў, якія пра сла ві лі той ці 
ін шы го рад (мес ца, дзе свя та пра-
во дзіц ца). Да пры кла ду, ка лі свя та 
ла дзі лі ў Хой ні ках, на сцэ ну вы хо дзіў 
ар тыст у воб ра зе Іва на Ме ле жа, у 
Ган ца ві чах згад ва лі тры ло гію «На 
ро ста нях», бо ме на ві та ў ган ца віц кай 
вёс цы Лю сі на Якуб Ко лас, пра цу ю-
чы на стаў ні кам, знай шоў яе пра та-
ты паў. За слаўе не мо жа па хва ліц ца 
сла ву ты мі зем ля ка мі-пісьменнікамі, 
та му вы ра ша на пад час тэ ат ра лі за-
ва най цы ры мо ніі ад крыц ця свя та 
зра біць эк скурс у гіс то-
рыю бе ла рус кай лі та ра-
ту ры і звяр нуць ува гу на 
яе «за ла ты фонд». Але ў 
За слаўя ёсць ін шае — гэ-
та адзін з са мых ста ра-
жыт ных на шых га ра доў. 
«Прос та па ха дзіць па гэ-
тай зям лі — зна чыць ужо 
да кра нуц ца да вель мі да-
лё кай гіс то рыі», — лі чыць 
су раз моў ца.

Нель га аб мі нуць ува-
гай Між на род ны «круг лы 
стол», які пра во дзіц ца 
пад час Дня пісь мен ства 
з 2007 го да. Сё ле та яго 
наз ва — «Су гуч ча. Лі-
та ра ту ра як люс тэр ка 
эпохі». «Ся род гас цей 
«круг ла га ста ла» ёсць 
на шы даў нія сяб ры, лю-
дзі, якія на сва ёй ра дзі ме 
шмат ро бяць для та го, каб 
лі та ра тур ныя ста сун кі па-
між кра і на мі бы лі больш 
цес ныя. На прык лад, па эт 

Чын гіз Алі аглу пра па ган дуе бе ла-
рус кую лі та ра ту ру ў Азер бай джа не. 
Аляк сандр Ка зін цаў, рэ дак тар ра сій-
ска га ча со пі са «Наш современник», 
пры свя чае адзін з ну ма роў свай го 
вы дан ня бе ла рус кай лі та ра ту ры. 
Упер шы ню бу дзе ўдзель ні чаць Юрый 
Каз лоў, га лоў ны рэ дак тар «Ро ман-
га зе ты». Мы мо жам пе ра даць во пыт 
адзін ад на му ў час ня прос та га стаў-
лен ня да лі та ра ту ры і чы тан ня. Бо 
без умоў на, сён няш нія ты ра жы нель-
га па раў ноў ваць з ты мі ты ра жа мі, 
якія бы лі ў 1980-я га ды, — рас каз вае 
Алесь Ба дак. — Пад час «круг ла га 
ста ла» мы бу дзем га ва рыць пра ро-
лю лі та ра ту ры на су час ным эта пе, 
пра ад каз насць пісь мен ні ка пе рад 
чы та чом, пра тое, хто сён няш ні аў тар 
і хто лі та ра тур ны ге рой. Са праў ды 
ці ка ва, ці за ста лі ся сён ня пер са на-
жы, роў ныя ге ро ям лі та ра ту ры ХХ 
ста год дзя».

На «круг лы стол» (ён ад бу дзец ца 
ў На цы я наль най біб лі я тэ цы) за пра-
ша юц ца ўсе ах вот ныя. Мож на ска-
рыс тац ца маг чы мас цю су стрэц ца з 
серб скім пісь мен ні кам, па га ва рыць 
з га лоў ным рэ дак та рам «Ро ман-га-
зе ты» ці з прад стаў ні ком азер бай-
джан скай лі та ра ту ры.

Сло ва «Су гуч ча» ў наз ве ме ра-
пры ем ства — зу сім не вы пад ко вае. 
Ле тась да Дня пісь мен ства Вы да вец-
кі дом «Звяз да» прад ста віў адзі нац-
ца ці том нік лі та ра тур ных тво раў аў та-
раў з кра ін СНД — серыю «Созвучие 
сер дец», дзе кож ны том быў пры-
све ча ны лі та ра ту ры ад ной кра і ны. 
А сё ле та пад час свя та ад бу дзец ца 
прэ зен та цыя аль ма на ха «Созвучие». 
«Гэ тым аль ма на хам мы пра цяг ва ем 
бе ла рус кія вы да вец кія тра ды цыі ХХ 

ста год дзя, ка лі вы хо дзіў аль ма нах 
пад наз вай «Бра тэр ства». У сё лет-
нім вы дан ні бу дуць зме шча ны тво ры 
пісь мен ні каў кра ін СНД, на пі са ныя ў 
апош нія га ды. «Созвучие» ўмес ціць 
і про зу, і паэ зію, і пуб лі цыс ты ку. На-
прык лад, што ў Бе ла ру сі ве да юць 
пра су час ны ка зах скі ра ман? Вель мі 
ма ла, та му мы да ём маг чы масць з 
ім па зна ё міц ца. Да на ступ на га Дня 
пісь мен ства мы па шы рым геа гра фію 
тво раў для гэ та га аль ма на ха», — ка-
мен туе Алесь Ба дак.

На свя це ў За слаўі прэ зен ту-
юц ца так са ма бе ла рус кія вы дан ні, 
якія бы лі на дру ка ва ны за апош ні 
год. На вед валь ні кі змо гуць не толь-
кі па гля дзець, якія кні гі вы да лі ся ў 
Бе ла ру сі, але і па зна ё міц ца з аў-
та ра мі кніг. І на ват паў дзель ні чаць 
ў на дру ка ван ні кні гі па тэх на ло гі ях 
ча соў Фран цыс ка Ска ры ны — як 
ужо па ве дам ля ла «Звяз да», на свя-
це бу дзе пра да стаў ле на «Біб лія», 
вы да дзе ная ме на ві та па гэ тых тэх-
на ло гі ях, ад ноў ле ных ста ран ня мі ка-
лек цы я не ра і гіс то ры ка Ула дзі мі ра 
Лі ха дзе да ва.

У спі се ці ка ві нак Дня пісь мен ства 
сцэ на рыст так са ма ад зна чыў кон-
курс на леп ша га юна га чы таль ні ка 
«Жы вая кла сі ка». «Па слу хаць, як 
дзе ці чы та юць кла сі каў бе ла рус кай 
лі та ра ту ры, па дзі віц ца на тых, хто 
са праў ды лю біць на шу паэ зію, — 
заў сё ды ці ка ва. У фі на ле кон кур су 
ўдзель ні ча ла больш за двац цаць 
чы таль ні каў».

Ка ра цей, вы хад ныя ў За слаўі бу-
дуць ці ка выя і змяс тоў ныя. Пры яз-
джай це — не па шка ду е це!

Ірэ на КА ЦЯ ЛО ВІЧ.

Кот не кат, а па ка раць мо жа
На род ных пры кмет ды роз ных за ба бо наў цёт ка 

Ма ры ля тры ма ла ся заўж ды. Каб не жыць у га ле-
чы, ані ко лі, на прык лад, не вы но сі ла смец це пас ля 
за хо ду сон ца, ані ко лі не ела яб лы каў да Спа са, 
ані чо га не па зы ча ла на Даб ра вес це і Вя лік дзень, 
агур кі са дзі ла толь кі на Па хо ма...

Дык вось нес ла яна не як ва ду з вяс ко ва га ка-
ло дзе жа. А тут на пе ра рэз ды пад но гі ёй два ка-
ты — чор ныя, што ву галь.

Зна чыць, ма ла ж, ду мае, па пля ваць це раз пля чо?
Па ста ві ла цёт ка вяд ро на ўзбо чы не, праз су-

сед чын га род «зга ня ла» да моў па свай го бя лют-
ка га Мур зі ка, у тым са мым мес цы «пра гна ла» яго 
це раз да ро гу і толь кі по тым са ма сту пі ла за тую 
«чор ную» мя жу...

А не пры ем нас цяў усё ад но не па збег ла! Бо на 
тым мес цы, дзе па кі ну ла вяд ро, цям не ла толь кі 
пля ма ад вы лі тай ва ды.

— Ні бы чэр ці знес лі маю па су дзі ну! — рас каз ва-
ла цёт ка су сед цы. — І каб жа вяд ро якое бла гое ды 
ста рое бы ло, а то ж но вае, мож на ска заць — ад на 
дра пін ка ўся го, ка ля руч кі...

— Слу хай, а яго ж і са праў ды ней кія чор ныя 
іс то ты знес лі, — за кла по ча на пра мо ві ла су сед ка, 
рас кі нуў шы кар ты. — Але ж, глянь, — яно ця пер у 
да ро зе... Вер нец ца ў тваю ха ту.

— Ага, ча кай, — уз дых ну ла ка бе та і спа дзя вац-
ца, вя до ма ж, не ста ла...

З та го дня пра мі ну ла шмат ін шых дзён. Вяд ро 
ў хаце бы ло не ад но, і пра знік лае цётка ста ла 
за бы ваць.

Але ж не як па чу ла, што ля вес ніц за сіг на лі ла 
ма шы на (звы чай на так ра бі лі прад пры маль ні кі, 
якія за яз джа лі ў вёс ку з ней кім та ва рам). Цёт ка нос 
у акно: так і ёсць... Цы га ны... Ста яць ка ля ха ты... 
І неш та ж пра па ну юць?

Вый шла па гля дзець. Бос кія цэ ны. Ды і вы бар 
та ва раў... Праў да, цёт ку за ці ка ві ла толь кі ад но — 
вяд ро. «Хай бу дзе... За мест та го», — вы ра шы ла 
яна.

І толь кі до ма, ку піў шы і з усіх ба коў агле дзеў шы, 
уба чы ла ля руч кі... зна ё мую дра пін ку.

...Па сло вах ад на вяс коў цаў, на пя рэ дад ні тыя 
цы га ны збі ра лі ў акру зе ме та ла лом. Не дзі ва, што 
да ку чы тра пі ла і «ні чый нае» вяд ро, якое ста я ла 
ля да ро гі...

— А я што, вы хо дзіць, двой чы за яго за пла ці ла? 
Во дур ні ца! — скар дзі ла ся цёт ка су се дзям.

...І ўсё з-за ча го? З-за ней кіх пры мхаў: па ду ма-
еш — кот да ро гу пе ра бег.

Анд рэй Сі да рэй ка
м. Ка ра ва ці чы
Рэ чыц кі ра ён

«Змя ю ка пад ка мя ню кай»
Ма ёй сяб роў цы Во леч цы баць кі ку пі лі ча ра па ху, 

над та за баў ную: яна ка та ла на са бе Воль чы ных ля-
лек, ку бі кі, кніж кі, за паў за ла пад ло жак, пад ша фу, 
і та ды мы з Оляй вы цяг ва лі яе шваб рай.

Улет ку Оля вы но сі ла ча ра па ху (зва лі яе Ма ру-
сяй) з ха ты, пус ка ла па гу ляць на све жым па вет ры, 
па ес ці траў кі.

І вось ад ной чы ча ра па ха пра па ла. Мы доў га шу-
ка лі яе ў вы со кай тра ве, але так і не знай шлі.

Каб Оля не пла ка ла, баць кі па да ры лі ёй ка-
ця ня. Так са ма за баў нае: яно гу ля ла з па пер кай, 
пад ве ша най на ніт цы, га ня ла на пад ло зе ма лень-
кі мя чык, за бі ра ла ся да нас на ка ле ні і па чы на ла 
вур ка таць.

...Не як мая ма ма па ло ла град кі ў ага ро дзе, ды 
рап там як за кры чыць:

— Ой, змяя!
Я пад ско чы ла да ма мы. Са праў ды, з-пад ка ме ня 

ся род агур коў вы соў ва ла ся змя і ная га ла ва.
— На зад! — крык ну ла ма ма. — Уку сіць!
Я стрым га лоў кі ну ла ся ў ха ту.
— Са шка! — за кры ча ла бра ту. — Змя ю ка пад 

ка мя ню кай!..
Брат, а за ім і баць ка па бег лі ў га род. Са шка на 

ха ду пад ха піў з зям лі пал ку. Але ма ма, рас кі нуў шы 
ру кі, на град кі яго не пус ка ла.

— Уку сіць! — кры ча ла яна.
Ад нак Са шка сі га нуў ёй пад ле вую ру ку, пал кай 

«пад ка луп нуў» ка мень. Той пе ра ку ліў ся і ... за драў 
уго ру ча ты ры лап кі, а по тым пад цяг нуў іх пад ся бе. 
Мы збян тэ жы лі ся. Брат жа дву ма паль ца мі пад няў 
«ка мень» і па трос ім пе рад ма ім но сам:

— Па гля дзі, гэ та ж ва ша ча ра па ха, Ма русь ка!
Усе па ча лі смя яц ца, а ма ма, ба дай, найгуч ней — 

ад стра ху.
Я ўзя ла ча ра па ху, пры ціс ну ла яе да ся бе і з усіх 

ног па бег ла да Олі.
— Ма ру ся знай шла ся!
Але брат яшчэ доў га по тым смя яў ся з ма ёй 

«змя ю кі пад ка мя ню кай».
Та ма ра Бунта

г. Мінск

Ка лі ўлез у ду гу, 
не ка жы «не ма гу»

У да лё кім ужо 1959 го дзе ў нас, сту дэн таў геа-
гра фіч на га фа куль тэ та, бы ла пер шая прак ты ка. 
Пра хо дзі ла яна пад Мінск ам у Чыр во ным Уро чы-
шчы, дзе ця пер квар та лы мік ра ра ё на Ша ба ны. 
А та ды нам бы ло прад стаў ле на не каль кі па бу-
доў, у тым лі ку і ста лоў ка — з плі той, якую та пі лі 
дро ва мі, са ста ла мі, з не аб ход ным по су дам... З 
кож най бры га ды (а ўся го іх бы ло 6) вы дзя ляў ся 
сту дэнт, які на адзін дзень ста на віў ся ку ха рам: 
куп ляў пра дук ты, га та ваў ежу. На сня да нак — ка-
шу, бу тэрб ро ды, чай; на абед — неш та з пер шых 
страў (най час цей з кан цэнт ра таў), неш та з дру гіх і 
звы чай на кі сель ці кам пот. А на вя чэ ру па да ва ла-
ся тое, што вы па да ла, што за ста ва ла ся (ка лі за-
ста ва ла ся...). Трэ ба ска заць, што пра дук ты та ды 

бы лі тан ныя: за 1 руб. 10 ка пе ек (гэ та пры клад на 
як ця пер дзе сяць ты сяч) мож на бы ло ку піць кі ла-
грам яла ві чы ны.

Дык вось. Не як па абе дзе адзін сту дэнт (на за-
вём яго Вік тар) па гла дзіў сваё «пу за» ды ка жа:

— Пад' еў, зда ец ца? Але што мне ад на шклян-
ка кі ся лю? Я 12 вы піў бы.

— Во хваль ко... А пу пок не раз вя жац ца? — 
пы тае нех та з сяб роў.

— Не, ма гу ў за клад пай сці! Хто свой кі сель 
ад дасць?

— Я...
— І я...
— І я...
Хлоп цы, ка ра цей, уда ры лі па ру ках і ста лі ча-

каць па це хі.
Трэ ба ска заць, што са браў ся на яе ўвесь курс. 

На ста ле, як тых сал да ці каў, па стро і лі 12 на лі тых 
да кра ёў шкля нак.

Пер шыя 5 Вік тар піў до сыць хут ка. З 6-й 
тэмп за па во ліў ся. На 9-й твар у яго стаў на лі-
вац ца кі сель най чыр ван ню, да вя ло ся рас пус-
ціць па пруж ку...

Але ж вы пі тай бы ла і 10-я шклян ка, і 11-я... 
І... 12-я!

— Больш ня ма? — па пы таў ся ге рой. — А то 
вы піў бы яшчэ... Ве да е це, я, ка лі ў вой ску слу-
жыў, на за клад ба чок ка шы з'еў. І ця пер ма гу...

Ад нак бо лей ані я кіх экс пе ры мен таў мы не пра-
во дзі лі. Ка лі па праў дзе, шка да бы ло ад да ваць 
свой кі сель. А тым бо лей — ка шу.

П. Браток
г. Мінск

Без «кі на»...
Ка жуць, што не ка лі кант ра цэп ты вы (тыя ж 

прэ зер ва ты вы) бы лі ў вя лі кім дэ фі цы це — не 
ку піць... На огул... По тым яны ста лі пра да вац ца, 
але вы ключ на ў ап тэ ках. Анек дот з тых ча соў. 
Муж чы на ня сме ла па ды хо дзіць да пры лаў ка, ці-
хут ка, каб ні хто не па чуў, аптэкарцы ка жа: «Мне, 
ка лі лас ка, прэ зер ва ты вы... Дзе сяць штук». Яна 
ў ад каз (ды гуч на, абу ра на): «Муж чы на, прэ зер-
ва ты вы спяр ша вы бі ва юць у ка се!» Ну што тут 
бу дзеш ра біць? Па кі ра ваў ён ту ды — вы біў... 
На тры кро кі ады шоў ся — ка сір ка зза ду (на ўсё 
па мяш кан не): «Муж чы на, які вы бі ваў прэ зер ва-
ты вы, за бя ры це тры ка пей кі рэш ты!» Ні дзе ж не 
дзе неш ся: вяр нуў ся, за браў. У над зеі, што за раз, 
на рэш це, за бя рэ і та вар, па дае ў акен ца чэк. Тая 
ап тэ кар ка бя рэ, за зі рае ў ней кую сваю шуф ляд ку 
і зноў на ўвесь го лас: «М-а-ня-я! У нас што — 
прэ зер ва ты вы скон чы лі ся? Не?.. Та ды пры ня сі 
мне... Са скла да... Тут муж чы на ча кае!..» А ён 
бы збег даў но, ці скрозь зям лю пра ва ліў ся, але 
ж, ду мае, усё, гэ та апош ні «бар' ер» быў: за раз 
ад да дуць па трэб нае і... 

І тое па трэб нае яму пры носяць... Праў да, 
перш, чым ад даць, до сыць гуч на пытаюць: «Вам 
прэ зер ва ты вы ў па пе ру за гар нуць? Ці ў па ке цік 
па клас ці?»

Вось на гэ тае пы тан не па куп нік ўжо не ад ка-
заў: сха піў тыя вы ра бы з пры лаў ка, за ціс нуў у 

ку лак, па вяр нуў ся тва рам да лю дзей (іх шмат у 
ап тэ цы са бра ла ся) і ка жа: «Та ва ры шы, хто яшчэ 
не ве дае, што я прэ зер ва ты ва мі ка рыс та ю ся?»

Вось як бы ло... Не ка лі.
Ін шая спра ва ця пер, бо пра да юц ца гэ тыя за-

сце ра галь ныя срод кі ці не на кож ным кро ку, у 
гаст ра но мах дык прос та на ка сах ля жаць... Чым 
мне аса біс та на гад ва юць не толь кі ў зга да ны 
анек дот пра ап тэч ную «вет лі васць», але і даў-
нюю праў дзі вую гіс то рыю.

Не ка лі мой брат Па вел пра ца ваў на ад ным 
вель мі сур' ёз ным прад пры ем стве. Ча го ў іх там 
толь кі ні бы ло: свае ін тэр на ты, ста ло выя, пра-
фі лак то рый, мед сан часць, пі я нер скі ла гер, два 
ар кест ры, хор... Апроч гэ та га, тра ды цыя: кож ны 
год ла дзіў ся вя лі кі ту рыс тыч ны злёт — з кон кур-
са мі, гуль ня мі, пес ня мі, тан ца мі.

А на пя рэ дад ні, каб усё пад рых та ваць (пад вес-
ці элект рыч насць, вы зна чыць мес цы для па ла так, 
збіць з до шак сцэ ну, па ста віць пры бі раль ні і г.д. 
), у лес на бе ра зе ра кі вы яз джаў дэ сант.

Не як у склад яго па тра піў і мой брат. Не каль кі 
дзён, рас каз ваў, яны з ка ле га мі шчы ра ва лі: усё 
па ра бі лі, на ват дроў на рэ за лі на агуль нае вог ні-
шча. А ста лі іх скід ваць у ку чы, Кос цік, са мы ма-
ла дзей шы ў іх ка ман дзе, ру ку «пад ста віў» — два 
паль цы ў кроў раз біў.

«Пра мы лі» іх з най блі жэй ша га кра ні ка, абяз-
бо лі лі (га рэл кі хлоп цу на лі лі), пе ра вя за лі — ся-
дзі.

Ін шы на гэ та, мо жа, і зга дзіў ся б, а Кос ця не — 
усё роў на ле зе неш та ра біць! Бін ты ў вы ні ку праз 
пяць хві лін што ану чы... А га лоў нае — зваль ва-
юц ца.

— От, — ка жа хло пец, — каб паль чат кі якія 
бы лі! Гу мо вень кія... Але дзе ж ты іх возь меш?

— Дык мо жа прэ зер ва ты вы па спра ба ваць? — 
вы ка заў ідэю нех та.

Ма шы ны та ды ма ла ў ка го бы лі, ды і не вазілі 
гэ тыя срод кі ў ап тэч ках. Та му Кос цю ра зам з ма ім 
бра там ад пра ві лі ў блі жэй шую ап тэ ку.

Даб ра лі ся ту ды без пры год. Праў да, там прый-
шло ся за ба віц ца: па ча ка лі, па куль абед скон-
чыц ца, по тым ра зам з ней кі мі ка бе та мі (ча ла век 
з дзе сяць са бра ла ся) у чар зе па ста я лі, ру кі ў 
кі шэ нях ха ва ю чы, каб бруд ных бін тоў не ві даць 
бы ло...

— Што вам? — на рэш це спы та ла ап тэ кар ка.
— Ёд... Бін ты, бу тэль ку пе ра кі су, — ста лі пе-

ра ліч ваць хлоп цы, — і два прэ зер ва ты вы.
— За гар нуць? — як у тым анек до це пра па на-

ва ла ап тэ кар ка.
— Не, мы іх тут над зе нем, — за Кос цю ад ка-

заў брат.
Чар га ва кол іх (як по тым рас каз ваў) уміг рас-

сту пі ла ся... Але, што ці ка ва, — не ад вяр ну ла ся... 
Пры чым — ні ад на з жан чын: усе па зі ра лі, чакалі 
«кіна»...

Што па куп ні кі?
Ды на дзей не апраў да лі: адзін стаў раз мот-

ваць спэц ка ныя бін ты, дру гі — яму да па ма гаць.
А. К.,

г. Баб руйск
Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎНАР.

Пасведчанне аб дзяржаўнай рэгістрацыі № 2422 ад 01.09.14, 
выдадзена Міністэрствам гандлю Рэспублікі Беларусь.
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Пры зы мож на бу дзе атры маць у рэ дак цыі па 31.12.2014 г. 
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АВА РЫЯ Ў СІС ТЭ МЕ 
ВО ДА ЗА БЕС ПЯ ЧЭН НЯ БРЭС ТА

З кра наў у ква тэ рах да моў ад ной з ву ліц брэсц ка га мік-
ра ра ё на Гра еў ка рап там па цяк ла бруд ная ва да з не пры-
ем ным па хам. Зван кі ад ра зу ж ста лі па сту паць на пульт 
дзя жур на га МНС.

Уста ноў ле на, што ўсе да мы і ўста но вы, дзе ва да мае пах, 
з'яў ля юц ца спа жыў ца мі во да пра вод най сет кі Брэсц ка га ўчаст ка 
Ба ра на віц кай дыс тан цыі во да за бес пя чэн ня і са ні тар на-тэх ніч ных 
устрой стваў РУП «Да рво да ка нал» Бе ла рус кай чы гун кі».

На ўка за ныя ву лі цы ад ра зу ж быў ар га ні за ва ны пад воз ва ды. 
Як па ве да мі лі ў прэс-служ бе аб лас но га ўпраў лен ня МНС, 2 ве рас-
ня ад бы ло ся па за чар го вае па ся джэн не ка мі сіі па над звы чай ных 
сі ту а цы ях пры Брэсц кім гар вы кан ка ме. Вы ра ша на пра цяг ваць 
пад воз ва ды да да моў, якія па цяр пе лі, да поў най лік ві да цыі на ступ-
стваў ава рыі. Пра цуе спе цы яль ная ка мі сія, якая па він на ўста на віць 
пры чы ны зда рэн ня. Во да пра во ды пра мы ва юц ца і хла ры ру юц ца. 
На сель ніц тву рэ ка мен да ва на па куль ус тры мац ца ад вы ка ры стан-
ня во да пра вод най ва ды пад час пры га та ван ня ежы. Пад воз ва ды 
транс пар там МНС пра цяг ва ец ца.

Яна СВЕ ТА ВА.

ТА КАЯ ВОСЬ «ВЯ СЁЛ КА» 
ЎНА ЧЫ...

На па жа ры се на скла да ў Вет каў скім ра ё не ра бот ні кі МНС 
вы ра та ва лі 115 тон се на і 20 тон са ло мы.

Вы клік у вёс ку Ра ду га па сту піў ка ля дзе ся ці га дзін ве ча ра. Ка лі 
па жар ныя-вы ра та валь ні кі пры бы лі на мес ца, га рэ ла па сцір це з 
се нам і са ло май, а так са ма се на склад, які на ле жаў пры ват на му 
сель ска гас па дар ча му ўні тар на му прад пры ем ству. На мо мант 
уз нік нен ня па жа ру тут зна хо дзі ла ся ка ля 100 тон се на і са ло мы 
ў ру ло нах, што бы лі на рых та ва ны сё ле та. Па вод ле ін фар ма цыі 
Мі ніс тэр ства па над звы чай ных сі ту а цы ях, агонь па спеў зні шчыць 
шы фер ны дах се на скла да, 15 тон се на і 5 тон са ло мы. Ра бот ні кі 
вы ра та ва лі 115 тон се на і 20 тон са ло мы (у тым лі ку тры сцір ты 
се на, што зна хо дзі лі ся ў по лі за 400 мет раў ад се на скла да). Пры-
чы ны па жа ру ўста наў лі ва юц ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

БЕС ГАС ПА ДАР НЫ 
ПЫ ЛОК-НЕ ЛЕ ГАЛ

121 кг пча лі на га пыл ку (аб нож кі) па меж ні кі ра зам з мыт ні-
ка мі знай шлі ў цяг ні ку «Адэ са—Санкт-Пе цяр бург» пад час 
пра вер кі ў пунк це про пус ку «Сла веч на». 

Як па ве да міў прэс-сак ра тар Го мель скай па гра ніч най гру пы 
Дзміт рый Уклей ка, у між сто ле вай пра сто ры ад на го з ва го наў быў 
сха ва ны груз на су му ка ля Br90 млн. Гас па да ра не звы чай на га та ва-
ру знай сці не атры ма ла ся. Пра вад нік, 43-га до вы гра ма дзя нін Ра сіі, 
не змог рас тлу ма чыць, якім чы нам у ва го не з'я віў ся не за кон ны груз. 
Пы лок кан фіс ка ва ны су пра цоў ні ка мі Го мель скай мыт ні.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ

�

Ін сты тут ін фар ма цый ных тэх-
на ло гій БДУ ІР за пра шае пад-
лет каў на кур сы ў Ака дэ мію 
ін фар ма ты кі для школь ні каў.

Вуч ні 7—11-х кла саў змо гуць 
прай сці ў ака дэ міі шмат уз роў не вую 
пад рых тоў ку ў га лі не ін фар ма цый-
ных тэх на ло гій па на ступ ных кі рун-
ках: ка рыс таль нік пер са наль на га 
кам п'ю та ра, кам п'ю тар ная гра фі ка, 
web-май стар, асно вы рас пра цоў кі 
сай таў, web-тэх на ло гіі, асно вы рас-
пра цоў кі web-да дат каў, пра гра ма-
ван не на мо вах Delphі,С/ С++/С#, 
кам п'ю тар ныя сет ка выя тэх на ло гіі.

Упер шы ню кур сы па ін фар ма-
ты цы і пра гра ма ван ню для вуч няў 
7—10-х кла саў бы лі ар га ні за ва ны 
вяс ной гэ та га го да. Вы клад чы кі бы-
лі пры ем на здзіў ле ны мэ та на кі ра-
ва нас цю пад лет каў, якія на вед ва лі 
за ня ткі. Па ра да ва ла, што ў ча сы 
кам п'ю тар ных за баў і раз віц ця са-
цы яль ных се так, ёсць шмат школь-

ні каў, якія імк нуц ца вы ка рыс тоў ваць 
кам п'ю та ры не толь кі для баў лен ня 
ча су, але і для асва ен ня роз ных кам-
п'ю тар ных тэх на ло гій.

Пас ля па спя хо ва га за вяр шэн ня 
вя сен ніх кур саў з'я ві ла ся ідэя ства-
рыць кур сы, якія школь ні кі змо гуць 
на вед ваць на пра ця гу ўся го на-
ву чаль на га го да. За ня ткі бу дуць 
пра хо дзіць два ра зы на ты дзень. 
Пра ца ваць са школь ні ка мі бу дуць 
во пыт ныя вы клад чы кі ўні вер сі тэ та. 
Пры па спя хо вай зда чы эк за ме ну 
за год ву чань атры мае сер ты фі-
кат ІІТ БДУ ІР. У пад лет каў, якія 
спы няц ца на кі рун ку «Ка рыс таль-
нік пер са наль на га кам п'ю та ра», 
бу дзе маг чы масць прай сці тэс ці-
ра ван не і атры маць сер ты фі кат 
між на род на га ўзо ру ECDL (Пра ва 
еў ра пей ска га ўзо ру на кі ра ван не 
кам п'ю та рам).

На дзея НІ КА ЛА Е ВА

�

Зда рэн ні, крыміналЗда рэн ні, крымінал  ��

На Свіс ла чы ра бот ні кі МНС вы ра-
та ва лі ры ба коў, якія пе ра ку лі лі ся 
на лод цы.

Пра зда рэн не на ра цэ па блі зу вёс кі 
Хо мі кі Гро дзен ска га ра ё на па ве да міў 
ві да воч ца. Як по тым вы свет лі ла ся, 
два муж чы ны 1956 і 1957 га доў на ра-
джэн ня вы еха лі на ры бал ку на раз ліў 
Свіс ла чы. Ка ля пя ці га дзін ве ча ра пры 
ма неў ра ван ні на дзі ма ная лод ка пе ра-
ку лі ла ся. Адзін з муж чын быў у вы ра-
та валь най ка мі зэль цы і та му вы ра шыў 
да бі рац ца да бе ра га ўплаў. Дру гі за-
лез на пе ра ку ле ную лод ку і так са ма 

па спра ба ваў да плыць да су шы. Ад нак 
ця чэн нем па цяр пе лых ста ла ад но сіць 
да ся рэ дзі ны ра кі, і вы брац ца са ма-
стой на з ва ды муж чы ны ўжо не маг лі. 
Ра бот ні кі МНС у ва да лаз ных кас цю-
мах і пры да па мо зе вы ра та валь най 
дош кі вы ра та ва лі ры ба коў. Адзін з 
па цяр пе лых з па пя рэд нім ды яг на зам 
«агуль нае пе ра аха ла джэн не» быў да-
стаў ле ны ў баль ні цу. Дру гі муж чы на, 
які за лез на пе ра ку ле ную лод ку, не 
па цяр пеў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Пе ра ку ле ную лод ку ад но сі ла ця чэн нем...

Далучайся!Далучайся!  ��

КАМ П'Ю ТАР — 
НЕ ТОЛЬ КІ ДЛЯ ЗА БАЎ

Гатэль «Гасцінец» чакае пастаяльцаў.

На ко над ні свя таНа ко над ні свя та  ��

У ГОС ЦІ ДА РАГ НЕ ДЫ
Чым За слаўе пры ва біць гас цей на Дзень 

бе ла рус ка га пісь мен ства


