
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— З ран ку і да абе ду што дзён на ў нас 
па ста ян на пра хо дзяць за ня ткі, — пра цяг вае 
Анд рэй Вой цік. — Пад час іх аса біс ты склад 
прак ты ку ец ца не толь кі ў тэ а рэ тыч ным на-
ву чаль ным кла се, але і на пад вод ным па-
лі го не. На дру гім па вер се ў нас мес цяц ца 
дзя жур нае па мяш кан не, па коі дыс пет ча ра 
і псі ха ла гіч най раз груз кі. Там па нуе паў-
змрок, пра цуе тэ ле ві зар, ёсць і не вя лі кая 
біб лі я тэч ка — усё для та го, каб да па маг чы 
ва да ла зу зняць эма цый нае на пру жан не. 
Пра цу юць на шы спе цы я ліс ты па гра фі ку 
«су ткі праз двое».

«НЕ КОЖ НЫ ВА ДА ЛАЗ ДОЙ ДЗЕ 
ДА СЯ РЭ ДЗІ НЫ ВУ ЛІ ЦЫ» 

— Экі пі роў ка ва да ла за дзе ліц ца на шлан-
га вую і аў та ном ную, — рас каз вае стар шы 
ін струк тар-ва да лаз Рэс пуб лі кан ска га 
атра да спе цы яль на га пры зна чэн ня Сяр-
гей АМБ РА ЖЭЙ. — За ле жыць гэ та ад та го, 

з якой кры ні цы да спе цы я ліс та па сту пае па-
вет ра — з на ва кол ля або з ба ло на, пры ма-
ца ва на га за спі най. Асноў ны кам па нент экі-
пі роў кі — аква ланг, праз які ва да лаз ды хае, 
і гід ра кас цюм. Апош нія бы ва юць «су хія» і 
«мок рыя». «Мок ры» кас цюм, як гэ та вы ні-
кае з яго наз вы, пра ма кае, але пры гэ тым 
за сце ра гае плыў ца ад рэз кай стра ты цяп ла. 
Бо ў ва дзе энер гія рас хо ду ец ца з хут ка сцю 
ма лан кі. А вось узім ку вы ка рыс тоў ва юц ца 
вы ключ на су хія гід ра кас цю мы. Яны не пра-
ма ка юць зу сім, і пад іх на дзя ва юць спе цы-
яль ны ўцяп ляль нік. Да лей у нас ідуць мас ка, 
гру зы, жы лет-кам пен са тар, спе цы яль ныя 
бо ты або лас ты — абу так вы бі ра ец ца ў за-
леж нас ці ад умоў пра цы: на дне або ў тоў-
шчы ва ды. Су мар на ж аў та ном ны кас цюм 
ва жыць да са ра ка кі ла гра маў! Пе ра фра зі-
ру ю чы Го га ля, ска жам: не кож ны ва да лаз 
дой дзе да ся рэ дзі ны ву лі цы…

Пад вод ны ра таў нік пры ма цоў вае да га-
лён кі вост ры нож. Плыў цы ні ко лі без яго не 
спус ка юц ца. Ён да па мо жа вы блы тац ца або 
з во да рас цяў, або з бра кань ер скіх се так. 
На дне бач насць амаль ну ля вая, і сет ку за-
ўва жыць у ва дзе вель мі цяж ка. Бы вае так, 
што бра кань е ры іх на ўмыс на то пяць, каб не 
знай шлі ад па вед ныя ор га ны. А зда ра ец ца 
і так, што плынь зно сіць сет ку, і яна плы ве, 
як па за ко не под лас ці, як раз на су страч ва-
да ла зам.

Пад ва дой плыў ца мо жа пад сце ра гаць 
тэр ма клін. Гэ та зо на рэз ка га змя нен ня тэм-
пе ра ту ры ва ды. У «су хім» кас цю ме гэ та не 
так страш на, а вось у «мок рым» ва да лаз 
му сіць тут жа спы ніць усе ра бо ты, ка лі пач не 
ад чу ваць пе ра аха ла джэн не.

Да по яса ва да лаз ма цуе сіг наль ны ка-
нец — так ва да ла зы на зы ва юць вя роў ку. 
Між ін шым, гэ та паў на вар тас ны сро дак су-
вя зі. Але «кан ца вы тэ ле граф» мае ста тус 
рэ зер во ва га. Звы чай на ён пры мя ня ец ца 
пры ней кіх па лом ках, з-за якіх гала са вая 
су вязь не маг чы мая — на прык лад, сеў аку-
му ля тар ці ады шоў про вад. Прос тыя дзе ян-
ні — тар га нуць ка нец, па трэс ці ці па цяг нуць, 
а іх спа лу чэн ні да юць агу лам 14 ты паў сіг-
на лаў.

ШТО ЁН
МУ СІЦЬ УМЕЦЬ?

— Да пра фе сі я на лаў мы прад'-
яў ля ем вы со кія па тра ба ван ні, — 
га во рыць Анд рэй Вой цік. — Па-
пер шае, ім му сіць быць толь кі 
муж чы на ва ўзрос це ад 18 да 40 га доў. Тут 
вар та зра біць ага вор ку: ка лі ва да лаз ужо 
да сяг нуў «мя жы» па ўзрос це, то яму мо гуць 
да зво ліць пра ца ваць і даў жэй. Га лоў нае, каб 
ён не меў су праць па ка зан няў па ста не зда-
роўя — да ты чыц ца гэ та і на віч коў.

Кож ны дзень пра хо дзяць трэ ні роў кі. Пад-
вод ны ра та валь нік му сіць быць фі зіч на моц-
ным, мець доб ры слых і вы раз ную дык цыю, 
умець пе ра адоль ваць вя лі кія дыс тан цыі, 
шу каць і аказ ваць да па мо гу па цяр пе ла му, 
вес ла ваць на лод цы, кі даць вы ра та валь ны 
круг, пе ра но сіць цяж кія гру зы, пі ла ваць, збі-
раць флан ца выя злу чэн ні пад ва дой, кі ра-
ваць вод ны мі су да мі… І не вар та за бы вац-
ца на тое, што пад ціс кам ва ды ка неч нас ці 

і ор га ны ча ла ве ка пра цу юць зу сім інакш. 
Та му трэ ба на ву чыц ца пра ца ваць у та кіх 
умо вах.

Але ад ной фі зіч най пад рых та ва нас ці ма-
ла. Важ ная для ва да ла за і кем лі васць. Хоць 
на бе ра зе ці ў лод цы зна хо дзяц ца тыя, хто 
стра хуе і за бяс печ вае, ва да лаз ад праў ля-
ец ца пад ва ду ў адзі ноч ку. І та му яму лі та-
раль на на кож ным кро ку да во дзіц ца ары-
ен та вац ца ў не зна ё мых умо вах і, як вы нік, 
вель мі апе ра тыў на ацэнь ваць ста но ві шча 
і пры маць ра шэн ні. Аба вяз ко вая ўмо ва — 
моц ная псі ха ла гіч ная вы трым ка. Па-пер-
шае, ва да ла зы да ста юць на па верх ню це лы 
та пель цаў, а па-дру гое, ні хто не ве дае, які 
сюр прыз мо жа ча каць на дне…

ЗА БЛЫ ТАЦ ЦА НА ДНЕ ВА ДА ЁМА 
Ў… ФУТ БОЛЬ НЫХ ВА РО ТАХ?

Лепш за ўсё пра цу ва да ла заў ха рак та ры-
зуе вы слоўе аме ры кан ска га фан тас та Ро-
бер та Шэк лі. «Аку лу ў ван не вы пад стрэ лі це 
ад ра зу. Ку ды скла да ней па цэ ліць у кіль ку 
ў цыс тэр не. Усё за ле жыць ад маш та бу». А 
ця пер да дай це да па ме раў ва да ёма амаль 
ну ля вую бач насць пры по шу ках у ва дзе пад-
час яе цві цен ня і ўлет ку. І які «сюр прыз» 
мо жа ча каць ва да ла за праз метр яго шля-
ху — за ста ец ца толь кі га даць.

— Глей мо жа ся гаць па ка ле на ці на ват 
па шыю, — ус па мі нае Сяр гей Амб ра жэй. — І 
боў та еш ся ў ім, ні бы жа ба ў смя та не з вя-
до май каз кі. А якіх прад ме таў мы на дне 
толь кі ні зна хо дзі лі! І бе тон ныя сваі, і бра мы, 
і ўні та зы, і ней кія скрын кі, і ве ла сі пед ныя 
ра мы. Са мы не бяс печ ны «сюр прыз» — гэ та 
бу даў ні чыя бло кі, якія ашча ці ні лі ся ар ма-
ту рай, і ме та ліч ныя тро сы. Апош ніх вель мі 
шмат у за топ ле ных кар' е рах, ку пац ца ў якія, 
ня гле дзя чы на ўсе за ба ро ны, лю дзі ўсё ж 
ле зуць. І ка лі ў та кі трос ублы тац ца, то на зад 
вы брац ца ўжо вель мі цяж ка. Ус клад ня юць 
нам пра цу і ры ба лоў ныя сет кі, якія кі да юць 
на дне бра кань е ры.

Вель мі спрак ты ка ва ны ва да лаз шу каў 
ад ной чы на Чы жоў скім ва да схо ві шчы ў 
Мін ску па та ну лую пас ля вы пуск но га ве-
ча ра дзяў чы ну. І я ба чу, што ка нец за ста-
ец ца на мес цы, а бур бал кі па вет ра з ва-
ды пай шлі на ле ва. Зна чыць, за ча піў ся за 
штось ці. Ва да лаз зра біў поў ны круг ва кол 
пе ра шко ды, знай шоў ка нец і вый шаў па ім. 
Прай шоў не каль кі мет раў — та кая ж сі ту а-

цыя. А ка лі ўжо пад ня ўся на па верх ню, то 
рас ка заў, што по шу кам пе ра шка джа лі… 
фут боль ныя ва ро ты! Мяр ку ю чы па ўсім, іх 
узім ку вы ка рыс тоў ва лі для гуль ні. А ка лі 
прый шла вяс на і лёд пад таў, ва ро ты аку-
рат на пай шлі на дно. На ват фраг мен ты 
сет кі за ха ва лі ся.

Ін шы ва да лаз пад час по шу каў на тым жа 
ва да схо ві шчы тра піў ні бы та ў склеп. Ішоў, 
ішоў і рап там упёр ся ў ней кую сця ну. Раз-
вяр нуў ся на зад — і там сцен ка. На пра ва, 
на ле ва — хо ду ня ма. Як там бы ло ў вя до-
мым кі на філь ме: «За му ра ва лі, дэ ма ны!» Ды 
толь кі ма гія тут бы ла ні пры чым. Бо паст кай 
для ва да ла за ледзь не стаў… бія ту а лет, які 
да та го ж ва ляў ся на дне пад вуг лом. А зда-
га даў ся ра та валь нік толь кі та му, што на ма-
цаў уні таз. А ад ной чы зда рыў ся…

ТРЫ ЛЕР У ЦЭНТ РЫ СТА ЛІ ЦЫ 
Бы ло гэ та пад час буй но га свя та ў ста лі цы. 

Сіг нал на вы езд пра гу чаў а дру гой га дзі не но-
чы — у ра ё не Ня мі гі ў Свіс ла чы та нуў ча ла век. 
Ка лі даб ра лі ся з пры го да мі на ўзбя рэж ную ра-
кі, уба чы лі ў ва дзе жа но чую га ла ву. Дзяў чы на 
ва ру шы ла ся, спра ба ва ла зваць на да па мо гу, 
але яе го лас ужо ві да воч на па сла беў. Спус ка-
ю ся ўніз у гід ра кас цю ме, кі даю ёй ка нец, спра-
бую вы цяг нуць на цвёр дую зям лю — і ні чо га 
не атрым лі ва ец ца. Толь кі пас ля вы свет лі ла ся, 
што не за доў га да свя та ў Свіс ла чы быў рэз ка 
па ні жа ны ўзро вень ва ды — дно ра кі збі ра лі ся 
чыс ціць. І на двор'е ў тую ноч ста я ла вель мі 
душ нае — па куль мы да еха лі з ба зы на Ня мі-
гу, у нас на лбах пот вы сту піў. Раз га ра ча ная 
дзяў чы на вы ра шы ла асвя жыц ца. Ско чы ла з 
па ра пе та ў ва ду, але… ва ды той у ра цэ бы ло 
не больш за паў мет ра. А пад ёй ля жаў таў-
шчэз ны пласт гразкага глею, па кан сіс тэн цыі 
амаль як тва рог. У ім дзяў чы на і за се ла. Але 
ж глей яе яшчэ і за цяг ваў уніз, ні бы зы бу чы 

пя сок! Ста лі па ды маць не ба ра ку з да па мо гай 
ме ха ніз маў — і вы цяг ну лі. «Хут кая» браць яе 
спа чат ку не ха це ла, бо дзяў чы на бы ла ўся ў 
глеі. Тут ужо ске міў наш кі роў ца. Ён пры вя заў 
да кан ца вяд ро, спус ціў яго ў Свіс лач, за чарп-
нуў ва ды і ака ціў ёй дзяў чы ну. Доб ра яшчэ, 
што на два рэ ста я ла глы бо кая ноч — не ба-
ра ка за ста ла ся ледзь не ў кас цю ме Евы. Так 
яе і па вез лі ў баль ні цу…

«РУС КАЯ РУ ЛЕТ КА» 
НА КА НА ЛІ ЗА ЦЫЙ НЫ ЛАД 

Га доў з дзе сяць та му на ад ным з тэ ле ка-
на лаў вы хо дзі ла гуль ня «Рус кая ру лет ка». 
Ад ной з яе «фі шак» бы ло тое, што чар го вы 
гу лец па кі даў сту дыю праз люк, які рап тоў на 
пад ім ад чы няў ся. Звы чай ны пра хо жы мо жа 
сыг раць у ім пра ві за ва ную «рус кую ру лет ку» 
не ча ка на для ся бе, прос та сту піў шы на не 
за ма ца ва ны на дзей на ка на лі за цый ны люк. 
Ды вось толь кі ўні зе бу дзе не пруг кі мат, а 
смя рот ная паст ка.

— Люк скан стру я ва ны так, што ўні зе яго 
зна хо дзіц ца ка лек тар — тру ба шы ры нёй 
звы чай на два мет ры, па якой ця куць ка-
на лі за цый ныя сцё кі, — пра цяг вае Сяр гей 
Амб ра жэй. — У тым мес цы, дзе зна хо дзіц ца 
люк, ка лек тар ад чы не ны. Гэ та не аб ход на 
для пра вя дзен ня аб слу гоў ва ю чых ра бот. І 
пра ва ліў шы ся ў ка на лі за цый ны люк, вы ўха-
піц ца не здо ле е це ні за што — сце ны тру бы 
ад па лі ра ва ныя плын ню. На ват ва да ла зы са 
спе цы яль най экі пі роў кай да дат ко ва стра ху-
юц ца, перш чым лез ці ў ка на лі за цыю. Та му 
абы ходзь це лю кі бо кам. Асаб лі ва ўвес ну, 
бо ры зы ка вы мы ван ня грун ту і ўтва рэн ня 
пус тот у гэ ты час мак сі маль ная.

���
Апош ні мі дня мі ў Бе ла ру сі ўста ля ва ла ся 

не па-зі мо ва му цёп лае на двор'е. З-за гэ та га 
на рэ ках кра і ны па чаў імк лі ва раз бу рац ца 
лёд. На ва да ёмах жа яго тры ва ласць хут ка 
змян ша ец ца. Та му не вы ходзь це ця пер на 
ва да ёмы. Бо ця га да пад лёд най ры бал кі 
сён ня мо жа скон чыц ца тым, што пас ля вас 
бу дуць шу каць ва да ла зы…

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
Фо та пра да стаў ле на Цэнт рам

ра та валь на-ва да лаз най служ бы МНС.

(Ува га: у кож ным сло ве 
кры жа ван кі ёсць лі та ра Ў).

Па га ры зан та лі: 1. Час ці на 
мо вы. 4. Вуз кая руч ная пі ла з ад-
ной руч кай. 8. Ва ўсход не сла вян-
скай мі фа ло гіі ро да па чы наль нік 
пле мя кры ві чоў. 9. Ка за пла ча, а 
... ска ча (прык.). 11. «Ду мак ма іх 
...,\\Млее прад Ва мі Су свет». З 
вер ша Д. Пят ро ві ча «За ла та ві-
рыя хва лі». 12. Ка рот кі пе ра пы-
нак у пра цы, га вор цы. 14. Тра вя-
ніс тая рас лі на з ядо мым ліс цем 
кіс ла га сма ку. 15. Тэ ма ў тво рах 
мас тац тва. 17. Част ка ма шы ны, 
па воз кі. 18. Спя вак цар коў на га 
хо ру. 19. Аляк сандр ... . Ра сій скі 
фі зік і элект ра тэх нік, вы на ход-
нік ра дыё. 20. Ве жа або ка ло-
на. 22. Тое, што ад се я ла ся. 23. 
Най больш іні цы я тыў ная част ка 
ка лек ты ву. 25. Пры свя так бе ла-
рус ка га на род на га ка лен да ра, які 
ад зна чаў ся як «ка ро ві нае свя та» 
24 лю та га. 29. Кра і на-кан ты нент. 
31. Тое, што і бія по ле. 32. Прый-
шлі Па кро вы, за га няй у ... ка ро-
вы (прык.). 33. Дзень тыд ня, які 
ў бе ла ру саў лі чыў ся най больш 
спры яль ным для па чат ку важ ных 
спраў. 34. «Мі лей мне ..., чым чы-
біс,\\Бо го лас ... ў ду шы.\\І буль-
бу сма жа ную чып сам\\Ты зваць 
па мо дзе не спя шы». З вер ша 
П.Пан чан кі «Тар ма жэн не».

Па вер ты ка лі: 2. Знос ва дой, 
ця чэн нем. 3. Звы чай, уклад жыц-
ця. 5. Жоў тая фар ба. 6. «Смык 
га то вы, стру ны ту гі,\\... у жы лах 
за кі пае». З вер ша Цёт кі «Скрып-
ка». 7. «... ды Грыш ка ла дзі лі ду-
ду -\\Па вя ся ліц ца ды пра гнаць 
ну ду». З бе ла рус кай на род най 
пес ні. 8. Га лаў ны ўбор. 10. «Бяс-
смерт нае сло ва, ты, род нае сло-
ва!\\Ты ..., ня праў ды змаг ло». З 
вер ша Я.Ку па лы «Род нае сло-
ва». 13. «У вяс нуш ках вяс на\\
Сок бя ро за вы п'е\\За ... тваё\\І 
ка хан не маё». З вер ша Я.Пу шчы 
«Вяс на». 16. Лін за вая сіс тэ ма ў 
ап тыч ным пры бо ры. 19. Та кая ..., 
як са ба ка ся ке ру з'еў і дзёг цем 
за піў (прык.). 21. Су вой па лат на. 
24. Га рад скі па сё лак на Го мель-

шчы не, адзін са ста ра жыт ных 
на се ле ных пунк таў на Бе ла ру сі. 
26. Той, хто пі ша кні гі, ства рае 
му зы ку. 27. Ма ла лі кая на род-
насць на Да лё кім Ус хо дзе Ра сіі. 
28. Стра та са ма кант ро лю над 
сва і мі па во дзі на мі. 30. Ус ход няя 
стра ва з ва ра на га ў ба ра на вым 
тлу шчы ры су.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.
г. Дзяр жынск.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.08 18.38 10.30
Вi цебск — 8.00 18.25 10.25
Ма гi лёў — 7.58 18.28 10.30
Го мель — 7.52 18.27 10.35
Гродна — 8.23 18.53 10.30
Брэст    — 8.21 18.57 10.36

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, Антона, Яўгена.
К. Анастасіі, Віктара, Яраслава.

Месяц
Першая квадра ў 19.13. 

Месяц у сузор’і Блізнят. 
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Сён ня з жон кай пры еха лі за бі раць дзя-
цей з да чы.

Пер шым да нас на су страч вы бег шчас-
лі вы, ра дас ны дзя ду ля.

— Да ра гі, ты та кі доб ры. Квет кі до-
рыш, на ру ках но сіш, да па ма га еш ва 
ўсім. Мы на ват не па сва ры лі ся ні ра зу. 
Мне сум на, я раз віт ва ю ся з та бой.

Гра ма дзя ні на Га лан дыі, які сцвяр джаў, 
што ён пра во зіць у ба га жы двац цаць кі ла-
гра маў му кі, мыт ні кі пры му сі лі пя чы блі ны 
прос та ў аэ ра пор це.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 1. На зоў нік. 4. На жоў ка. 8. Крыў. 9. Воўк. 11. 

Ча раў ні ца. 12. Паў за. 14. Шчаўе. 15. Ма тыў. 17. Ку заў. 18. Пеў чы. 
19. Па поў. 20. Стоўп. 22. Ад сеў. 23. Ак тыў. 25. Аў лас. 29. Аў стра-
лія. 31. Аў ра. 32. Хлеў. 33. Аў то рак. 34. Кні га ўка.

Па вер ты ка лі: 2. Змыў. 3. Но раў. 5. Жоўць. 6. Кроў. 7. Са ўка. 
8. Каў пак. 10. Крыў ды. 13. Зда роўе. 16. Аб' ек тыў. 19. Праў да. 21. 
Па стаў. 24. Ту раў. 26. Аў тар. 27. Ніў хі. 28. Зрыў. 30. Плоў.

1841 год — на ра дзіў ся Агюст Рэ ну ар, фран цуз скі жы ва пі сец. 
У яго твор час ці асаб лі ва вы раз на пра яві ла ся жыц ця-

ра дас нае ўспры ман не све ту, улас ці вае ім прэ сі я ніз му. Яшчэ дзі цем 
Рэ ну ар рас піс ваў вы ра бы з фар фо ру, а ў 18 га доў ён быў пры ня ты ў 
мас тац кую ака дэ мію ў Па ры жы. Там па сяб ра ваў з мас та ка мі Ма нэ 
і Сіс ле ем, у якіх за па зы чыў ад чу ван не свят ла і чыс ці ню лі ній. Па-
лот ны Рэ ну а ра па збаў ле ны рэз кіх кант рас таў, нер во вай ды на мі кі 
і не ча ка ных ра кур саў. Так, вя до мую кар ці ну мас та ка «Сня да нак 
вес ля роў» вы лу чае ат мас фе ра поў на га спа кою і ня зму ша на га ру ху. 
Амаль за 60 га доў мас так на пі саў ка ля 6 ты сяч кар цін.

1920 год — 95 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Аль шоў Хо-
цім ска га ра ё на) Пят ро Пры ходзь ка, бе ла рус кі па эт, 

пе ра клад чык. У 1956 го дзе скон чыў Вы шэй шыя лі та ра тур ныя кур-
сы ў Маск ве. Пра ца ваў у ча со пі се «Бе ла русь», га зе тах «Звяз да», 
«Лі та ра ту ра і мас тац тва», на Мін скай сту дыі на ву ко ва-па пу ляр ных і 
хра ні каль на-да ку мен таль ных філь маў, у вы да вец твах «Бе ла русь» і 
«Мас тац кая лі та ра ту ра». Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Сал да ты све-
ту», «Ра ні ца над Эль бай», «Ка лі на выя зо ры» і інш. Пі саў для дзя цей, 
вы сту паў як пуб лі цыст. Лаў рэ ат Лі та ра тур най прэ міі імя А.Ку ля шо ва 
за збор нік «Па рог па мя ці» (1985). Па мёр у 2006 го дзе.

1935 год — 80 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Ма гіль нае 
Уз дзен ска га ра ё на) Ге надзь Мі хай ла віч Лыч, ву чо ны 

ў га лі не эка но мі кі, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1991), док тар эка на-
міч ных на вук (1973), пра фе сар (1977), за слу жа ны дзе яч на ву кі 

Бе ла ру сі (1980). У 1958 го дзе скон чыў 
Бе ла рус кі ін сты тут на род най гас па-
дар кі. Аў тар ка ля 300 на ву ко вых прац, 
пры све ча ных праб ле мам па вы шэн ня 
эка на міч най эфек тыў нас ці аг ра пра-
мыс ло ва га комп лек су і ўсёй на род най 
гас па дар кі кра і ны. Да сле дуе праб ле мы 
эка на міч на га су ве рэ ні тэ ту, між дзяр жаў-
най эка на міч най ін тэ гра цыі, між на род-
ных эка на міч ных ад но сін і адап та цыі 
на цы я наль най эка но мі кі Бе ла ру сі да 
гла ба лі за цыі све та гас па дар чых су вя-
зяў, пе ра ход най эка но мі кі, а так са ма 
са цы яль на-эка на міч ныя праб ле мы эка-
ла гіч най бяс пе кі і ўстой лі вас ці ча ла ве-
ча га раз віц ця. Мно гія вы ні кі на ву ко вых 
да сле да ван няў ма юць прак тыч нае пры мя нен не.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь мен нік, па эт, пуб лі цыст:

«І пас ля кож на га свай го па дзен ня я, Ча ла век, устаю, 
бо мя не ўзды мае пра ца. Адзі ная з усі мі на зям лі...».

25 ЛЮТАГА

Сын, дачка? Не ведаю, яшчэ
не стрыглі...

«Бяс смерт нае сло ва, ты, род нае сло ва!»МОК РАЯ 
СПРА ВА 

Пра цяг ласць пра цы ва да ла за — 
мак сі мум 6 га дзін.

Уся го за час пра цы ра та валь най 
служ бы бы ло пад рых та ва на 
1046 ва да ла заў.

За тры ма ны двое ма ла дых 
лю дзей, якія спра ба ва лі 
на ла дзіць ка нал вы ва зу ў 
Санкт-Пе цяр бург дзяў чат 
для за ня ткаў пра сты ту-
цы яй.

Па ін фар ма цыі прэс-служ-
бы УУС Мі набл вы кан ка ма, 
коль кі ча су та му ў по ле зро ку 
апе ра тыў ні каў упраў лен ня па 
нар ка кант ро лі і су праць дзе-
ян ні ганд лю людзь мі тра пі лі 
двое жы ха роў Ві цеб ска — 
1992 і 1994 га доў на ра джэн ня. 
Хлоп цы зна ё мі лі ся праз са цы-
яль ныя сет кі з сім па тыч ны мі 
дзяў ча та мі і пра па ноў ва лі ім 
доб рыя за роб кі ў Санкт-Пе-
цяр бур гу. Ка лі вы свят ля ла ся, 
што ра бо та за клю ча ец ца ў 

ака зан ні сек су аль ных па слуг, 
боль шасць з іх ад маў ля лі ся ад 
пра ця гу ад но сін. Ад нак не ка-
то рыя ўсё ж та кі за ці ка ві лі ся 
ўмо ва мі «пра ца ўлад ка ван-
ня». Ма ла дыя лю дзі абя ца лі 
ім шмат: бяс плат нае пра жы-
ван не, воль ны гра фік, ба га тых 
клі ен таў і на ват са цы яль ны па-
кет, які ўклю чаў апла ту спар-
тыў най за лы і кас ме тыч ных 
пра цэ дур.

За вер ба ваў шы та кім чы нам 
дзвюх дзяў чат, адзін з су тэ нё-
раў на сва ёй ма шы не ад пра віў-
ся ў го рад на Ня ве. Не па да лё ку 
ад вёс кі Аст ра шыц кі Га ра док 
Мінск ага ра ё на яго аў та ма біль 
за бла кі ра ва лі су пра цоў ні кі ДАІ, 
а бай цы спе цы яль на га атра да 
хут ка га рэ ага ван ня ўнут ра ных 

вой скаў МУС ім гнен на пра вя лі 
за тры ман не. Дру гі парт нёр па 
«біз не се» арыш та ва ны ў ся бе 
до ма ў Ві цеб ску.

Як вы свет лі ла ся, зла мыс ні-
кі зай ма лі ся спор там, ні дзе не 
пра ца ва лі, але ак тыў на шу ка лі 
кры ні цы вя лі кіх да хо даў. З гэ-
тай мэ тай яны і ез дзі лі у Санкт-
Пе цяр бург, дзе і па зна ё мі лі ся 
з мяс цо вы мі су тэ нё ра мі. Там 
жа і ўзнік ла ідэя вер ба ваць бе-
ла рус кіх дзяў чат для за ня ткаў 
пра сты ту цы яй.

За тры ма ныя зме шча ны ў 
іза ля тар ча со ва га ўтры ман-
ня. У да чы нен ні да іх за ве дзе-
на кры мі наль ная спра ва па 
ч. 1 арт. 14 і ч. 2 арт. 171 Кры-
мі наль на га ко дэк са.

Тац ця на ЛАЗОЎСКАЯ. 

За ра біць на дзяў ча тах
не ўда ло ся

КрыміналКрымінал  �� Пад ма нас тыр
«пад вёў» ся бе сам 

За трым лі ваць па ру шаль ні ка на 
тэ ры то рыі жа но ча га ма нас ты ра 
брэсц кім па меж ні кам ра ней не да-
во дзі ла ся. Ма нас тыр раз ме шча ны 
на тэ ры то рыі Брэсц кай крэ пас ці, 
фак тыч на по бач з дзяр жаў най 
мя жой. Тут і быў за ўва жа ны ня-
про ша ны госць.

Ка лі яго за тры ма лі, ён не стаў ад-
пі рац ца, а рас ка заў, што ха цеў праз 
тэ ры то рыю ма нас ты ра абы сці пункт па-
меж на га про пус ку «Брэст» і тра піць на 
тэ ры то рыю Поль шчы. Ака за ла ся, што 
гра ма дзян Ра сіі ўжо не раз пры цяг ваў ся 
да ад каз нас ці ў на шай кра і не за роз ныя 
па ру шэн ні. Так, у 2013 го дзе яму быў 
за ба ро не ны ўезд у Бе ла русь на пяць 
га доў. Але ця гам мі ну ла га го да ён зноў 
два ра зы пры цяг ваў ся да ад каз нас ці за 
па ру шэн не гэ тай за ба ро ны. 

Яна СВЕ ТА ВА

�

Спускаючыся ўглыб, вадалаз ніколі не ведае,
што яго там чакае.

Спецыялісты гавораць,
што патануць можна і на водмелі.


