
АВЕН. Па ста рай це ся ўтай ма ваць сваю га на-
рыс тасць і не ад маў ляй це ся ад пра па на ва най 
да па мо гі, бо шан цы спра віц ца з па стаў ле ны мі 
за да ча мі ў адзі ноч ку імк нуц ца да ну ля. Па-

спра буй це звес ці зно сі ны з ка ле га мі, сяб ра мі і асаб лі ва 
са сва я ка мі да ра зум на га мі ні му му і вы зва ліць больш 
ча су для ся бе. У ся рэ дзі не тыд ня не вы клю ча ны кан-
флік ты з су се дзя мі ці да лё кі мі зна ё мы мі з-за пад ма ну, 
які вы пад ко ва рас кры ец ца. 

ЦЯ ЛЕЦ. Па дзеі тыд ня бу дуць са мы мі раз на-
стай ны мі, але агуль ны рытм ака жац ца кры ху 
рва ным. Ары гі наль насць, жва васць і ад кры ты 

ро зум да зво ляць спра віц ца са шмат лі кі мі праб ле ма мі, 
а пры ро джа ная дып ла ма тыч насць да па мо жа пе ра адо-
лець ма тэ ры яль ныя цяж кас ці. З'я віц ца маг чы масць 
рэа лі за ваць пла ны, на ват са мыя сме лыя.

БЛІЗ НЯ ТЫ. Вас на рэш це за ўва жаць і ацэ-
няць. Усе су стрэ чы, якія вы пры зна чы це, дзе-
ла выя ці аса біс тыя, пры ня суць са мыя пры ем-
ныя эмо цыі, а спра вы, па ча тыя ў гэ ты пе ры яд, 

скон чац ца па спя хо ва. Мо жа це ака зац ца ўцяг ну ты мі ў 
інт ры гу. Ня доб ра зыч ліў цы мо гуць ак ты ві за вац ца, так 
што за хоў вай це асця рож насць, але свае ін та рэ сы не-
аб ход на аба ра няць.

РАК. На строй (ды і стан) мо жа ака зац ца аб са-
лют на не пра цоў ным. Па спра буй це са брац ца, 
па коль кі ме на ві та ця пер вы змо жа це вы ра шыць 

на ват са мыя, зда ва ла ся б, не пе ра адоль ныя праб ле мы 
ў пра фе сій най сфе ры. Ка лі, вя до ма, не пач ня це мар-
на ваць час і сіл на кры ты ку на ва коль ных і шка да ван не 
да ся бе лю бі ма га. Спы та е це па ра ды, перш чым па чаць 
ува саб ляць у жыц цё но вы план, не вы клю ча на, што за-
ступ ні кі за сце ра гуць вас ад па мыл кі.

ЛЕЎ. Да вя дзец ца са брац ца — ад вас за па тра-
бу ец ца ўстой лі васць і, па жа да на, ня ўраз лі васць. 
Сяб ры за сып люць па ра да мі дыя мет раль на су-
праць лег ла га змес ту. Будзь це ад кры ты для 

змен, не ад маў ляй це ся ад но вых маг чы мас цяў. Пра-
цоў ныя подз ві гі не за ста нуц ца не за ўва жа ны мі.

ДЗЕ ВА. Вар та за няц ца на ладж ван нем больш 
цес ных кан так таў з ка ле га мі і пад на ча ле ны мі, 
гэ та да па мо жа ўва со біць у жыц цё па та ем ныя 

кар' ер ныя пла ны. У пер шай па ло ве тыд ня раз ліч вай це 
толь кі на ся бе, бо ас тат нія мо гуць па мы ліц ца ці пад вес-
ці, з-за ака ліч нас цяў, якія не за ле жаць ад іх. Маг чы мыя 
не ка то рыя су пя рэч нас ці на пра цы.

ША ЛІ. Пла ны і за ду мы рэа лі зу юц ца толь кі ў 
тым вы пад ку, ка лі зной дзе це ў са бе сі лы дзей-
ні чаць не пры кмет на, не дэ ман стру ю чы ўсё, 
што мож на і што нель га. Па жа да на вы пра віць 

свае па мыл кі. Звяр ні це ўва гу на ад кры тасць у ста сун-
ках з парт нё ра мі, мо жа быць, не ўсе з іх доб ра сум лен-
ныя ў вы ка нан ні да моў.

СКАР ПІ ЁН. Вы ка рыс тоў вай це лю бую маг чы-
масць, каб ад па чыць ад пе ра гру зак на пра цы. 
Не пры ем нас ці не ўза ба ве скон чац ца, і з'я віц ца 

шмат воль на га ча су. Пры вя дзі це ў па ра дак афі цый ныя 
да ку мен ты і дзе ла выя па пе ры. Маг чы ма, вы зро бі це па-
мыл ку ў се ра ду, але не спя ша й це ся ся бе ка раць смер-
цю, бо ў ад ва рот ным вы пад ку не здо ле лі б утры мац ца 
ад паў то ру ін ша га, не ме ней па мыл ко ва га кро ку.

СТРА ЛЕЦ. Спры яль ны пе ры яд для сур' ёз ных па-
чы нан няў, толь кі не вар та азі рац ца на зад. Трэ ба 
зма гац ца за ўлас ную пра сто ру, ад стой ваць свае 

мэ ты. Каб па спя хо ва пра соў вац ца на пе рад, спат рэ біц ца 
звяр нуц ца да да па мо гі ін ту і цыі. Усе ге ні яль ныя ідэі мо гуць 
ажыц ця віц ца толь кі пры пад трым цы бліз кіх. На ват са мыя 
эк стра ва гант ныя з іх зной дуць ста ноў чы вод гук.

КА ЗЯ РОГ. Ве ра год ныя пэў ныя скла да нас ці ў 
ста сун ках з ка ле га мі па пра цы. Не ўсту пай це ў 
спрэч кі і вы свят лен ні ад но сін, інакш са праў ды 
па гор шы це сі ту а цыю. У дру гой па ло ве тыд ня 

пе рад ва мі ад кры юц ца но выя перс пек ты вы на пра цы. 
Рэа лі за цыя даў ніх ідэй здоль ная пры нес ці ма раль нае 
і ма тэ ры яль нае за да валь нен не.

ВА ДА ЛЕЙ. Прак тыч на ўсё, што вы за пла на ва-
лі на гэ ты ты дзень, спраў дзіц ца. Спат рэ бяц ца 
ра шу часць, ак тыў насць, умен не хут ка рэ ага-
ваць на не ча ка ныя сі ту а цыі. За ста ец ца толь кі 

здзейс ніць ня знач ны ры вок на пе рад. За ду май це ся пра 
важ нае на быц цё. На чаль ства ацэ ніць ва шы ідэі і цал кам 
ве ра год на, зро біць вам пра па но ву пра па вы шэн не.

РЫ БЫ. Ты дзень ча ка ец ца вель мі плён ным, 
ды на міч ным і на сы ча ным раз на стай ны мі па-
дзея мі. За пла нуй це важ ныя су стрэ чы і пе ра-

мо вы на пе ры яд з аў то рка па пят ні цу. Чым больш ак-
тыў ны мі, ру хо мы мі і гнут кі мі вы бу дзе це, тым больш 
зной дзе це і тым боль ша му змо жа це на ву чыц ца. Сяб ры 
і бліз кія сва я кі ака жуц ца ня дрэн ны мі да рад ца мі. Част-
кай пра цы мож на па дзя ліц ца з ка ле га мі, яны не па крыў-
дзяц ца, але пад стра ху юць. Імк ні це ся не ўпар ціц ца з-за 
свай го стра ху змен.
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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 7.58 17.48 9.50
Вi цебск — 7.51 17.35 9.44
Ма гi лёў — 7.49 17.38 9.49
Го мель — 7.42 17.39 9.57
Гродна — 8.13 18.04 9.51
Брэст    — 8.10 18.08 9.58

Iмянiны
Пр. Златы, Веньяміна, Карпа, Мікіты. 
К. Людмілы, Дзімітра, Люцыяна, 
Эварыста.

Месяц
Апошняя квадра 27 кастрычніка. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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1810 год — на ра дзіў ся (ма ён так За ба-
лоц це, ця пер Мёр скі ра ён Ві цеб скай 

воб лас ці) Ген рых Мі хай ла віч Дма хоў скі, бе ла-
рус кі скульп тар. Адзін з кі раў ні коў рэ ва лю цый-
на га ру ху ў Бе ла ру сі, Літ ве і Поль шчы. У 1828 
го дзе скон чыў Ві лен скі ўні вер сі тэт. Пас ля раз-
гро му паў стан ня 1830-1831 гг. эміг ры ра ваў у 
Фран цыю. У 1841-1851 гг. вы ву чаў скульп ту ру 
і пра ца ваў скульп та рам у Па ры жы, з 1851-га 
— у ЗША. У 1861 го дзе вяр нуў ся на ра дзі му. 
Удзель ні чаў у пад рых тоў цы паў стан ня 1863-
64 га доў. Ства рыў пом ні кі ге ро ям паў стан ня 
1848 го да ў Поз на ні, бюс ты Т. Кас цюш кі, У. 
Сы ра ком лі, ме даль ён з сі лу э та мі па ве ша ных 
дзе каб рыс таў. За гі нуў у баі ў 1863 го дзе.

1880 год — дзень 
на  ра  джэн ня 

Дзміт рыя Мі хай ла ві ча Кар-
бы ша ва, ва ен на га ін жы не-
ра, ге не рал-лей тэ нан та 
ін жы нер ных вой скаў, пра-
фе са ра, док та ра ва ен ных 
на вук, Ге роя Са вец ка га 
Са ю за (1946, па смя рот-
на). У 1911-1914 гг. кі ра ваў 
рэ кан струк цы яй Брэсц кай 
крэ пас ці. Удзель нік Пер шай су свет най і гра-
ма дзян скай вой наў. З 1926 го да быў на вы-
клад чыц кай ра бо це, пра фе сар шэ ра гу ва ен ных 
ака дэ мій. Аў тар прац па ва ен на-ін жы нер ным 
мас тац тве і ва ен най гіс то рыі. У чэр ве ні 1941 
го да ін спек та ваў бу даў ніц тва ва ен ных ума ца-
ван няў ка ля Грод на. У па чат ку Вя лі кай Ай чын-
най вай ны ўдзель ні чаў у аба рон чых ба ях за 
Грод на, у ра ё не Ваў ка выс ка, вы ва дзе час цей 
3-й і 10-й ар мій з акру жэн ня. 8 лі пе ня 1941 
го да, цяж ка кан ту жа ны ў ба ях ка ля Ма гі лё ва, 
тра піў у па лон. Ад хі ліў пра па но вы гіт ле раў цаў 
аб су пра цоў ніц тве. Вёў ан ты фа шысц кую пра-
па ган ду ў ла ге рах. За ка та ва ны гіт ле раў ца мі 
ў ла ге ры Маў тхаў зен (Аў стрыя) зі мой 1945 
г. У Грод не Кар бы ша ву па стаў ле ны пом нік, 
яго імем на зва ны ву лі цы ў мно гіх га ра дах Бе-
ла ру сі.

1957 год — не ча ка на быў зня ты з усіх 
па стоў і ад праў ле ны ў ад стаў ку 

мі ністр аба ро ны мар шал Са вец ка га Са ю за 
Ге ор гій Жу каў. Но вым кі раў ні ком аба рон на га 
ве дам ства стаў мар шал Ра дзі вон Ма лі ноў скі. 
Жу ка ва аб ві на ва ці лі ў «схіль нас ці да аван ту-
рыз му», у стра це «пар тый на га сум лен ня», у 
тым, што пе ра боль швае сваю ро лю ў гіс то рыі 
Вя лі кай Ай чын най вай ны. Ра шэн не пры ня лі, як 
звы чай на, у ад сут насць «аб ві на ва ча на га»: ка лі 
мі ністр быў з афі цый ным ві зі там у Юга сла віі 
і Ал ба ніі. Іні цы я ты ва зы хо дзі ла ад Хру шчо ва, 
яко га Жу каў за паў го да да гэ та га лі та раль на вы-
ра та ваў ад стра ты ўла ды. З тых ча соў Хру шчоў 
стаў ба чыць у мар ша ле моц на га па лі тыч на га 
кан ку рэн та. Ні во дзін ча ла век у кі раў ніц тве не 
за сту піў ся за са ма га па пу ляр на га ў кра і не во е-
на чаль ні ка, чыё імя бы ло сі но ні мам пе ра мо гі ў 
вай не. Пас ля ад стаў кі за Жу ка вым ар га ні за ва лі 
прак тыч на ад кры тае на зі ран не. Але, па доб на, 
ён ні чо га не ба яў ся. Пры гня та ла толь кі поў ная 
іза ля цыя: ён не мог пры сут ні чаць на ват на ме-
ра пры ем ствах, звя за ных з вай ной.

Мак сім БАГ ДА НО ВІЧ, 
па эт, пе ра клад чык, 

пуб лі цыст:
«Ча ла ве чай ду шы 

ня хо ра ша ма цаць ру ка мі».

ХАТНЯЯ  ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
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Бе ла русь — зям ля свят ла нос ная, не ска ро ная. Тут пра сто ра 
поў нiц ца твор чым i воль на люб ным ду хам. Ён ак тыў на сiл куе 
на сель нi каў краю пра свет лай лю боўю, ро бiць iх кла пат лi вы мi 
i пра ца вi ты мi, муж ны мi i ад важ ны мi.

Гэ тае пра свят лен не ад чу ва юць усе, хто мiр на сту пае па на шай зям-
лi. А тыя, што пры хо дзяць з агрэ сi яй, з за ва ёў нiц кi мi на ме ра мi, ад ра зу 
пе ра кон ва юц ца ў не па хiс най ве ры жы ха роў бе ла рус кай зям лi.

Так ад бы ло ся i ў апош няе ва ен нае лi ха лец це. Ап ты мiс тыч ная 
са ма ах вяр насць аба рон цаў Брэсц кай крэ пас цi ста ла пры кла дам не 
толь кi для на ша га на ро да. А гус тыя бе ла рус кiя ля сы хут ка пе ра тва-
ры лi ся ў цэнт ры пар ты зан ска га ру ху.

У пер шыя днi вай ны Ва сiль Корж, якi ра ней пра ца ваў у аб ка ме 
пар тыi, на Пiн шчы не ар га нi за ваў i ўзна ча лiў адзiн з пер шых на Бе-
ла ру сi пар ты зан скiх атра даў. Лi пень скiм днём 1941 го да пар ты за ны 
сме ла ўсту пi лi ў бой з фа шысц кi мi тан ка мi.

Муж на зма га лi ся пар ты за ны Пiн шчы ны. Iх па тры я тыч ная дзей-
насць яск ра ва ўва со бi ла ся ў паэ тыч ных рад ках i ва каль ных тво рах. 
Пес ню «Пiн ская пар ты зан ская» ў 1946 го дзе за пi саў вя до мы фальк-
ла рыст Ге надзь Цi то вiч ад гру пы жы ха роў вёс кi Лу нiн Лу нi нец ка га ра-
ё на Брэсц кай воб лас цi. Апра цоў ку му зы кi зра бiў Я. Яра сла вен ка.

Се ля дзец пад фут рам
Спат рэ біц ца: хлеб — 200 г, бу ра кі — 2 шт., морк-

ва — 2 шт., яб лы кі — 2 шт., се ля дзец — 1 шт., цы бу ля 
рэп ча тая — 2 шт., смя та на — 300 г, алей сла неч ні ка-
вы — 2 ст. л., гар чы ца (у за ліў ку) — 1 ст. л., во цат (у 
за ліў ку) — 1 ст. л., пе рац чор ны — 1 ч. л., ка ры ца (на 
кон чы ку на жа).

Бу рак і морк ву 
ад вар ва ем, яб лы кі 
чыс цім ад лу пі ны і 
ася род ку і ўсё на-
дзі ра ем на буй ной 
тар цы. Цы бу лю 
дроб на ся чэм, ма-
ры ну ем (змеш ва-
ем з цы бу ляй 2 ч. 
л. цук ру, на кон чы-

ку на жа лі мон ную кіс ла ту, да ем па ста яць 15 хві лін). 
Хлеб рэ жам дроб ны мі ку бі ка мі (буй ныя ў са ла це за-
ста нуц ца прос та ка вал ка мі хле ба на дне са лат ні цы). 
Але і ў ка шу хлеб так са ма не трэ ба пе ра тва раць. 
Се ля дзец чыс цім, на ра за ем не вя лі кі мі ку бі ка мі. Ро бім 
за ліў ку: змеш ва ем смя та ну, гар чы цу, во цат, чор ны 
пе рац, ка ры цу, соль (па жа дан ні мож на яко га-не будзь 
ін грэ ды ен ту да ба віць больш ці менш, у за леж нас-
ці ад пе ра ваг). Уклад ва ем са ла ту сла я мі. Спа чат ку 
кла дзем на дно ку бі кі хле ба і се ляд ца, ма ры на ва ную 
цы бу лю, усё гэ та па лі ва ем але ем. Да лей ідзе слой 
яб лы каў, бу ра коў, морк вы. Кож ны слой ба га та па-
лі ва ем смя тан на-гар чыч най за ліў кай. Ну вось і ўсё! 
На ша са ла та га то ва.

Сла ба со ле ная скумб рыя
Спат рэ бiц ца: скумб рыя — 1 шт., лi мон — 1 шт., 

алей — 2 ст. л., цу кар — 0,5 ч. л., соль — 0,5 ч. л., 
час нок — 2 зуб., ка ры ца — дроб ка.

Скумб рыю па чыс цiць, на рэ заць ка ва лач ка мi. 
Пры га та ваць ма ры над: вы цiс нуць сок лi мо на, да-
даць алей, соль, цу кар, ка ры цу, усё доб ра пе ра мя-
шаць. Ры бу склас цi ў сло iк ра зам з па рэ за ным час-
на ком, за лiць ма ры на дам i па ста вiць у ха ла дзiль нiк 
на ноч.

Як па да браць пры чос ку
Ка лi ў вас КРУГ ЛЫ твар, то з да па мо гай пры чос кi яго 

трэ ба зра бiць кры ху даў жэй шым. Са мы прос ты спо саб 
— да даць аб' ёму ва ла соў у верх няй част цы га ла вы. Па 
ба ках жа аб' ёму, на ад ва рот, вар та па збя гаць, каб не ўтва-
рыў ся эфект па шы рэн ня тва ру. Што ты чыц ца даў жы нi, то 
асаб лi ва доб ра для круг ла га тва ру бу дзе гля дзец ца ўка ро-
ча ная стрыж ка аль бо та кая, дзе даў жы ня ва ла соў нi жэй 
за пад ба ро дак. Пра меж ка выя ва ры ян ты, на жаль, не 
па ды хо дзяць. Не рэ ка мен ду ец ца стрыж ка ў сты лi «боб». 
Ка лi ва ла сы да зва ля юць, то грыў ку лепш па кi нуць пра мой 
i ка рот кай, пры клад на да ся рэ дзi ны лба.

Пры КВАД РАТ НАЙ фор ме тва ру не аб ход на згла-
дзiць ры сы. Ап ты маль ны ва ры янт — хва лiс тыя пас мы. 
Зра бi це лёг кую за вiў ку, ня роў ныя ба кi, «пры ступ кi», а 
грыў ка хай бу дзе не гус тая. Аб' ём ства рай це ў верх няй 
част цы га ла вы, па збя га ю чы яго па ба ках. Пры та кой 
фор ме тва ру лепш за ўсё гля дзяц ца ка рот кiя i ся рэд-
няй даў жы нi ва ла сы. Менш вер ты каль ных i га ры зан-
таль ных лi нiй — гэ та асноў нае пра вi ла.

Пры АВАЛЬ НЫМ тва ры аб ме жа ван няў амаль ня ма 
нi ў вы ба ры стрыж кi i даў жы нi ва ла соў, нi ў вы ба ры 
пры чо сак. Ве ра год на, вам удас ца пад крэс лiць свой 
твар аб' ёмам ва ла соў на па ты лi цы, але ста рай це ся 
па збя гаць даў жы нi ва ла соў да ўзроў ню скул.

ВЫ ЦЯГ НУ ТЫ твар трэ ба, на ад ва рот, тро хi акруг-
лiць. Да дай це аб' ёму з ба коў, зра бi це «лес вiч ку» i рва-
ныя краi ва ла соў. За над та доў гiя ва ла сы не да да дуць 
пры га жос цi, лепш спы нiц ца на ся рэд няй даў жы нi або 
ка рот кiх ва ла сах.

Стрыж ка «лес вiч кай» па ды дзе i ўла даль нi кам фор-
мы тва ру, якая на гад вае ТРОХ КУТ НIК (шы ро кiя ску лы 
i больш вуз кая нiж няя част ка). Ка рот кiя ва ла сы з аб'-
ёмам на скро нях — ня дрэн ны ва ры янт, але ка лi хо ча це 
на сiць доў гiя пры чос кi, то ста рай це ся асноў ную ма су 
ва ла соў за чэс ваць на зад.

Эк за мен:
— Пер шая жан чы на-лёт чы ца ў Ра сii?
Ад каз:
— Ба ба Яга!

Спра бу ю чы па пра вiць свой кам-
п'ю тар, я на быў шмат ка рыс ных на-
вы каў.

На прык лад, не трэ ба спра ба ваць 
зла вiць па яль нiк, якi па дае са ста ла.

— Учо ра ўве ча ры вы пра ба ва лi но вы 
мiк сер. На поў нi лi яго спе лы мi па мi до ра мi 
i ўклю чы лi.

— А по тым?
— А по тым мя ня лi шпа ле ры на кух нi.

Чэм пi ён све ту па скач ках у ва ду за-
кiд вае пель ме нi ў каст ру лю без пыр-
скаў.

На лік «тры»...

Па га ры зан та лi: Ган дзi. Ананд. Карст. Уфа. Па ста. 
Гук. Цi мур. Арам. Ар ган. Ра са. Ра ры тэт. Кро кус. Лад. 
На ра. Ка ро на. Iвал га. Нар. Перл. Га ла ва. Iна ры. Лу-
за. Зэт. Не ру. Пяр ну. Уша. На ра да. Амар. Ка ра. Гран. 
Пры на да. 

Па вер ты ка лi: Та гор. Iлi. Ная. Ка ран. Апа. Ад лер. 
Тур. Гры зун. Iг лу. Арал. Мат. Ту ра ка. Ка пур. Ша ман. 
Ар го. Ула дар. Рыс. Арап. Нос. Тан ка. Гад. Твар. Са-
ва. Арол. Лён. Ма ка ро на. Суд. На вар. Брас. Фа ра. 
Улiт ка.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Р У П Л І В Ы М  Г А С П А Д Ы Н Я М

Во цат можа ўсё
� Чар нiль ныя пля мы лёг ка вы да ля юц ца ў цёп лай 

во цат най кiс ла це. Вы па цка нае мес ца не каль кi ра зоў 
апус ка юць у га ра чы во цат да поў на га рас тва рэн ня 
чар нi ла, а за тым мы юць у мыль най ва дзе i пра па-
лоск ва юць.
� Во цат лiк вi дуе пля мы на ды ва не, пры чым на-

ват пас ля та го, як яго «па зна чыць» кош ка. Пра тры це 
не каль кi ра зоў па да зро ныя пля мы во ца там i за тым 
змый це мыль най ва дой.

Пом нiць, ша на ваць, га на рыц цаПом нiць, ша на ваць, га на рыц ца  ��

ПIН СКАЯ ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ

Кры мi налКры мi нал  ��

«КА ПЕЙ КА» ДА «КА ПЕЙ КI» — 
БУ ДЗЕ СПРА ВА

Два не пра цу ю чыя жы ха ры Ар шан ска га ра-
ё на пры еха лi ў ста лi цу да агуль на га зна ё-
ма га, ад нак у гос цi да яго так i не па тра пi лi: 
пас ля та го як ма ла дыя лю дзi «ад зна чы-
лi» пры езд, iх па цяг ну ла на по шу кi пры-
год. Скон чы лi ся тыя ў iза ля та ры ча со ва га 
ўтры ман ня.

На ву лi цы Жу коў ска га хлоп цы звяр ну лi ўва-
гу на ста рэнь кi мiк ра аў то бус «Форд». Адзiн з 
пры яце ляў пра па на ваў пра доў жыць «пра ме над» 
ужо на ко лах. Пры да па мо зе на жа зла мыс нi кi 
ад чы нi лi дзвяр ны за мок, а вось за вес цi транс-
парт ны сро дак не змаг лi. За тое «пры зам» ста лi 
бу даў нi чыя iн стру мен ты, што ля жа лi ў са ло не 
мiк ра аў то бу са. А не ўза ба ве хлоп цы звяр ну лi 
ўва гу на та кiя ж ста рэнь кiя «Жы гу лi», што ста я-
лi не па да лё ку. Зноў нож у «спра ву» — i на гэ ты 
раз уда ча: ма шы на за вя ла ся. На ву лi цы Вал га-
град скай на «ВАЗ 2101», якi, злёг ку вi ля ю чы 
з бо ку ў бок, ехаў па пус той ву лi цы, звяр нуў 
ува гу дзя жур ны на рад ад дзе ла Дэ парт амен та 
ахо вы Пер ша май ска га ра ё на. Спы нiў шы лег ка-
вiк, мi лi цы я не ры ўба чы лi, што кi роў ца не толь кi 
«за клад ваў за каў нер», але яшчэ i зна хо дзiц ца 
за ру лём не свай го аў то. Да рэ чы, паз ней ста-
ла вя до ма, што хлоп цы ма юць да чы нен не да 
чар го ва га эпi зо да: у тую ж ноч яны спра ба ва лi 
ўгнаць яшчэ ад ну «ка пей ку» ад до ма па ву лi цы 
Ва ра нян ска га.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Ка ля ле су, з-пад ра кi
Па па лях га рыс тых

Йшлi да на ша га ся ла
Во ра гi — фа шыс ты.

За ха це ла ся у нас
Хле бам на кар мiц ца,
За ха це ла ся да бром

На шым па жы вiц ца.

I фа шыс ты не дай шлi
Да ляс ной па ля ны, —
Там су стрэ лi iх аг нём

На шы пар ты за ны.

Не да лi мы у жыц цi
Збыц ца iх на дзе ям,

Па са вец кай па зям лi
Не ха дзiць зла дзе ям.

Апош нiя два рад кi кож най 
стра фы паў та ра юц ца.

Пад рых та ваў Мi хась ША ВЫР КIН

�

Тым, хто пе ра адо леў 120 пры-
сту пак i пад ня ўся на агляд-
ную пля цоў ку ка лан чы, якую 
ў Грод не па бу да ва лi пас ля 
жу дас на га па жа ру 1885 го-
да, уру ча ец ца па мят ны сер-
ты фi кат.

За пра шэн не на ве даць ра зам са 
сва i мi сяб ра мi i баць ка мi му зей па-
жар най спра вы на Гро дзен шчы не 
з маг чы мас цю пад няц ца на ка лан-
чу вы шы нёй з 12-па вяр хо вы бу ды-
нак, ня даў на атры ма лi пе ра мож цы 
вiк та ры ны МНС, што прай шла на 

хва лях «Ра дыё Грод на» з на го ды 
дня на ра джэн ня Бе ла рус кай мо-
ла дзе вай ар га нi за цыi вы ра та валь-
нi каў-па жар ных. Акра мя та го, iх 
па зна ё мi лi з су час най па жар най 
тэх нi кай.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

ЦікаваЦікава  �� ПЕ РА АДО ЛЕЎ 120 ПРЫ СТУ ПАК — АТРЫ МАЙ СЕР ТЫ ФI КАТ


