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 Запрашальнік

УСЕ — У ЛІДУ,
КАБ ВЫПІЦЬ КВАСУ
З ГЕДЫМІНАМ
Першы фестываль квасу адбудзецца
14 верасня ў Лідзе. Нагода — юбілей
горада (роўна 690 гадоў таму пачалося будаўніцтва Лідскага замка).

Што чакаем ад фэсту?
Адмыслова для гасцей і мясцовых жыхароў арганізуюць майстар-класы, каб
пазнаёміць беларусаў з народна-бытавымі танцамі. Гаспадары дзевяці створаных
«дворыкаў» не толькі напояць усіх цікаўных
сапраўдным лідскім квасам, але і смачна
накормяць. Далей шматлікія ўдзельнікі імпрэзы пакажуць своеасаблівыя квасныя
гульні, а таксама сцэнічныя пастаноўкі.
Каля Дома культуры кожны абсалютна
бясплатна зможа «чокнуцца з Гедымінам».
На сцяне будынка размесцяць маштабны банер з выявай вялікага князя. Такім
чынам імправізаваны Гедымін працягне
гараджанам і гасцям свята кубак з лідскім
квасам. Калі пастарацца выбраць удалы
ракурс ад галоўнай сцэны і зрабіць фотаздымак, можна атрымаць ілюзію «чокання» з тытулаванай асобай.
Пра гістарычнасць лідскага напою сведчыць дакумент, які датуецца 1920 годам. Гэтая крыніца першай пацвярджае факт існавання ў Лідзе завода па прыгатаванні квасу.

Каму будзем дзякаваць?
Дзень Ліды арганізоўваецца з падтрымкай кампаніі «Лідскае піва». Менавіта яна
адной з першых пачала выпускаць квас у

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталi: Буркi. Валенкi. Манера. Рында. Мегрэ.
Руб. Гардэ. Яслi. Адналюб. Лад. Iчыгi. Ашуг. Анкара. Рад.
Канапа. Вiла. Лiк. Хам. Попел. Кулiк. Ром. Стэп. Карыта.
Аркуш. Кошт. Арча. Форынт. Барытон.
Па вертыкалi: Амальгама. Вiктарына. Мiнск. Арахiс.
Галера. Акт. Комi. Адам. Рэгбi. Паркан. Унты. Корт. Нарды.
Хрушч. Атрад. Штаб. Арэлi. Пiк. Жабо. Бяда. Шпалеры. Лоу.
Пiлот. Чувякi. Грак. Маракен.

Усходні гараскоп на наступны тыдзень
АВЕН. Творчы патэнцыял узрасце, і вы
зможаце атрымаць перспектыўную прапанову, што акажацца вельмі дарэчы. Шанц
выпускаць не варта, але будзьце ўважлівымі пры
перамовах, бо можаце наабяцаць больш, чым зможаце выканаць. Найболей прамы шлях зусім не
абавязкова адзіны, лепш разгледзьце ўсе варыянты.
ЦЯЛЕЦ. Каб паспяхова рэалізаваць усё
запланаванае, неабходна праявіць павагу
да рознага роду рытуалаў, правілаў і абмежаванняў. Такім чынам вы ўдвая скароціце свае
праблемы, сэканоміўшы час і нервы на тлумачэннях. Паступова ўзрастае аўтарытэт і заробак, так
што тут перажываць не варта.
БЛІЗНЯТЫ. Тыдзень спрыяе да рэалізацыі даўно задуманых праектаў. Вучыцеся
шанаваць свой час, даражыць ім. Паспрабуйце не ўшчамляць інтарэсы дзелавых
партнёраў і калег па працы. Падумайце: магчыма,
надышоў час для павышэння ўзроўню прафесіяналізму? Трэба быць уважлівымі, нават скрупулёзнымі, каб не дапускаць памылак. Паспрабуйце сачыць
за сваімі словамі і дзеяннямі, неасцярожнасць можа
згуляць з вамі злы жарт.
РАК. Можаце адчуць, што жыццё становіцца лягчэйшым. Шматлікія праблемы
адступяць ці развеюцца, нібы дым. Зоркі
прадказваюць вам пашырэнне кола зносін і новыя
цікавыя знаёмствы. У гэты перыяд варта перагледзець свае абавязацельствы перад блізкімі і навесці парадак у справах.
ЛЕЎ. Варта захоўваць спакой і разважлівасць. Не дазваляй це сабе знахо дзіцца
ў пало не ўласных ілюзій. Добра сумленна выконвай це ўсе свае абавяз кі. Ваша
пра цаві тасць не застанецца незаўважа най. Імкні це ся пад трым лі ваць ся бе ў пры ўзня тым настроі, кантра люйце эмоцыі. Ёсць рэальны шанц
скон чыць тыдзень з пачуццём глыбо кага задаваль нен ня і з усве дам лен нем знач нас ці ўся го
зробле нага.
ДЗЕВА. І дома, і на працы спадарыня Фартуна будзе на вашым баку. Пачынайце
ажыццяўляць свае славалюбівыя задумы.
Высокая верагоднасць перспектыўнага знаёмства.
Паспрабуйце яго не правароніць. Ад вашых дзеянняў наўпрост будуць залежаць змены ў прафесійнай дзейнасці. Не ўзвальвайце на сябе занадта
шмат працы і, па магчымасці, не давайце лішніх
абяцанняў.

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

6.41
6.29
6.31
6.29
6.56
6.58

Захад Даўжыня
дня

19.28
19.19
19.18
19.14
19.43
19.43

ЗАЎТРА

Месяц
12.47
12.50
12.47
12.45
12.47
12.45

Першая квадра 12 верасня.
Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны

1847

год — нарадзіўся Павел Мікалаевіч
Яблачкаў, славуты рускі электратэхнік. А каб у гэтым ніхто не сумняваўся, у 1952
годзе вуліцу Эдысана на Петраградскай старане
ў Ленінградзе перайменавалі ў вуліцу Яблачкава.
Мабыць, для таго, каб Томас Альва Эдысан не
мог болей прэтэндаваць на прыярытэт у вынаходстве электрычнай лямпачкі.
год — нарадзілася (горад Мінск)
Іры на Фла ры я наў на Ждановіч, беларуская актрыса,
педагог, народная артыстка
Беларусі (1940). Упершыню
выйшла на сцэну ў 11-гадовым узросце — у пастаноўцы свайго бацькі «Раскіданае
гняздо» сыграла Данілку. А
ўжо з 14 га доў увай шла ў
штат тэатра і вучылася акцёрскаму майстэрству на практыцы. Прафесіянальную сцэнічную дзейнасць пачала ў Першым таварыстве беларускай драмы і камедыі.
У 1920-62 гадах працавала ў Беларускім тэатры імя Я. Купалы. У 1962-69-м выкладала
ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце.
Сярод роляў: Вера («Апошнія» М. Горкага),
Ганна («Ганна Карэніна» Л. Талстога), Андрэйчык («Пакуль вы маладыя» І. Мележа) і іншыя.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі СССР (1948). Была
замужам за акцёрам Купалаўскага тэатра, народным артыстам СССР Барысам Платонавым.
Памерла ў 1994 годзе.
год — 75 гадоў таму нарадзіўся Аляксандр Фёдаравіч Чарняўскі, беларускі вучоны ў галіне інфарматыкі, член-карэспандэнт (1986), акадэмік НАН Беларусі (1994),
доктар тэхнічных навук (1973), прафесар (1978),
заслужаны дзеяч навукі і тэхнікі Беларусі. Аўтар
больш як 290 навуковых прац. Лаўрэат прэміі
Савета Міністраў СССР (1984), Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1986), Дзяржаўнай прэміі СССР
(1991).

1906

1938

Язэп ДРАЗДОВІЧ,
мастак, скульптар, педагог:
«Не хваліся ані тым, што ты багаты, ані тым,
што ты бедны. Не сцвярджай таго, за што ты
не можаш прысягнуць у імя чысціні свайго сумлення».

УНП 201016373

ШЧАСЛIВЫ ВЕРАСЕНЬ ЗЕМЛЯКОЎ
Надзейным маiм дарадчыкам у працы ў органах улады ў г. Iванава шмат гадоў заставалася раённая газета «Чырвоная звязда».
А сёння я з задавальненнем вiншую яе калектыў, асабiста галоўнага рэдактара, старшыню Брэсцкага абласнога аддзялення
Саюза пiсьменнiкаў Беларусi Анатоля Мiкалаевiча КРЭЙДЗIЧА
з 70-годдзем з дня выхаду яе першага нумара. Ажно шасцярых
сяброў Саюза ўзгадавала наша «раёнка», у тым лiку Аляксея
Каўко, Анатоля Дзенiсейку, Васiля Жушму i iншых. Ад шчырага
сэрца зычу летапiсцам i ўсiм жыхарам раёна яго росквiту ў iмя Радзiмы, натхнення ў буднi i ў святы, адным з якiх застаецца i светлы
дзень уз'яднання Заходняй Беларусi з БССР. Нiшто i
нiколi не павiнна нас больш разлучыць!
Аляксей ФЛАР'ЯНОВIЧ,
старшыня Брэсцкага абласнога камiтэта
прафсаюза работнiкаў АПК.
УНП 200245123

Беларусі. Сёння прадпрыемства — упэўнены лідар у гэтым плане. Кампанія атрымала вядомасць дзякуючы двум натуральным прадуктам — квасам «Лідскі хлебны»
і «Лідскі цёмны».

Чым фестываль парадуе яшчэ?
Тэатралізаванае шэсце «Гісторыя Ліды — паспяховая будучыня» рушыць ад
галоўнай плошчы, дзе гасцей горада і
мясцовых жыхароў чакае асноўная канцэртная праграма. Далей — цырымонія замацавання за выдатнымі лідчанамі звання
«Паважаны грамадзянін Лідскага раёна».
З удзелам гарадскога тэлерадыёаб'яднання ўзнагародзяць пераможцаў у праграмах праекта «Гонар Лідчыны». Рыцарскі
турнір «Меч Лідскага замка» стане працягам мерапрыемства. На чарзе — кірмаш.
Менавіта на ім наглядна прадэманструюць
эканамічныя магчымасці раёна.
Парадуюць выступленні «зорак» айчыннай і расійскай эстрады. Музычныя
мерапрыемствы, анімацыйныя пастаноўкі адначасова ахопяць некалькі гарадскіх
пляцовак. Дзень Ліды дапоўняць шматлікія
спартыўныя конкурсы, актыўныя гульні.
15 верасня свята перамесціцца на мясцовы аэрадром, якому сёлета спаўняецца
100 гадоў. Там пакажуць захапляльныя
паветраныя нумары. Святочны настрой
створаць духавыя аркестры.
Маргарыта СІДАР

Амаль 30 гадоў працую старшынёй сельгаспрадпрыемства
ў Дружылавічах. А таму з асаблівым задавальненнем віншую
журналістаў, селькараў і чытачоў раённай газеты «Чырвоная
звязда» з 70-годдзем. Адначасова выказваю ўдзячнасць калектыву творцаў, у тым ліку і галоўнаму рэдактару Крэйдзічу
Анатолю МІКАЛАЕВІЧУ, за змешчаныя на старонках газеты
матэрыялы аб нашых людзях. Жадаю, каб і ў будучым «раёнка»
пісала толькі пра мірныя будні і святы нашых землякоў, высокія
ўраджаі і дасягненні вяскоўцаў на палескай ніве. Са
святам, газета-юбілярка!
Іван Канстанцінавіч БУШКЕВІЧ, дырэктар
ААТ «Дружылавічы» Іванаўскага раёна.
УНН 200073311



ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
С А Л О Н

П А К А Ш Т У Й Ц Е !

Сырны пірог
з яблыкамі і кменам

П Р Ы Г А Ж О С Ц I

Натуральная касметыка

Cпатрэбіцца: кмен — 1 ч. л.,
сыр цвёрды — 300 г, яблыкі салодкія — 4 шт., цеста слоенае
(або дражджавое) — 1000 г.
Гэта ўніверсальны рэцэпт —
пірог цудоўна атрымліваецца з
любым цестам — дражджавым
або слоеным. Будзем гатаваць
яго са слоенага. У змазаную
форму кладзем палову цеста.
Наколваем яго відэльцам.
Сыр надзіраем на буйной тарцы і прыкладна палову
кладзем на цеста. Зверху раскладваем тонкія лустачкі
яблыкаў. Прысыпаем начынку кменам і выкладваем
рэшткі сыру. Можна проста накрыць пірог другой паловай цеста, а можна прыкрыць начынку палоскамі
з яго. Адпраўляем пірог у духоўку хвілін на 20 — да
ўтварэння румянай скарыначкі. Атрымліваецца незабыўна смачна — спалучэнне печаных яблыкаў з
расплаўленым сырам і кменам.

Яблычныя дранікі
Спат рэ біц ца: буль ба
(буйная) — 3 шт., яблыкі
(салодкія, буйныя) — 2 шт.,
яйка курынае — 1 шт., мука — 1 ст. л., базілік (сушаны), алей, перац чорны.
Мыем-чысцім нашу садавіну-гародніну. Надзіраем яе на буйной тарцы. Зліваем лішні сок. Дадаем
яйка, соль, спецыі і муку. Смажым у гарачым алеі з
двух бакоў. Гарачыя дранічкі падаем, хто з чым любіць — са смятанкай, маянэзам, кетчупам....

Кабачкі салёныя па-польску

Народныя рэцэпты прыгажосцi самыя папулярныя. Бо для iх прыгатавання трэба толькi адкрыць
халадзiльнiк i дастаць патрэбныя прадукты. Але цi
ўсё натуральнае карысна?
МIНУСЫ
 Прадукты могуць выклiкаць алергiю. Дары прыроды, аддаючы свае карысныя рэчывы скуры, часам
становяцца прычынай запаленняў, пачырваненняў i
нават правакуюць з'яўленне вугравога сыпу.
 Натуральныя прадукты неаднолькава добрыя для ўсiх. Маска з
узбiтага бялку выдатна падцягвае
i звужае поры. Але яна прыдатная
для тлустай i камбiнаванай скуры,
а вось калi нанесцi бялок на сухую
скуру, лушчэння i пачырванення не
пазбегнуць. Скраб на аснове солi
можа выклiкаць такое запаленне,
змагацца з якiм давядзецца доўга.
А варта крыху ператрымаць маску з морквы, i твар,
замест увiльгатнення i эфекту лёгкага загару, надоўга
набудзе непрыемнае жоўтае адценне.
 Хiмiзацыя сельскай гаспадаркi дрэнна адбiваецца
на якасцi працукцыі. Гэта ў часы нашых бабуль i прабабуль
прадукты былi экалагiчна чыстымi i натуральнымi.
ПЛЮСЫ
 У натуральнай касметыцы адсутнiчаюць дабаўкi.
Напрыклад, кансерванты, якiя дазваляюць гатовым
касметычным сродкам доўга не псавацца. А таксама
фарбавальнiкi, аддушкi i г.д.
 Заўсёды вядомы састаў. Мы самi выбiраем iнгрэдыенты, тады як некаторыя нядобрасумленныя вытворцы могуць часам i ўтаiць ад нас частку iнфармацыi
пра сапраўдны састаў сваiх касметычных сродкаў.
Такiм чынам, каб сапраўды атрымлiваць карысць ад
натуральнай касметыкi, трэба старанна выбраць прадукты, пераканацца ў адсутнасцi алергii i ў тым, што яны сапраўды падыходзяць для вашага тыпу скуры i валасоў.

У Т У Л Ь Н Ы

Д О М

Спатрэбіцца: кабачкі. Для расолу: вада — 1 л, соль
— 70—80 г, цукар — 10 г, лаўровы ліст — 4 шт., чорны перац — 10 шт., духмяны перац — 3 шт., насенне
каляндры — 1 ч.л.
Зва рыць расол. Ма ладыя дробныя ка бач кі з неда раз ві тым на сен нем на рэ заць плас цін ка мі таўшчы нёй 2—3 см. Буй ныя ка бач кі вы мыць, зняць
скурку, выда ліць на сен ныя гнёзды, раз рэ заць на
кавалач кі або слупкі. Падрыхта ваныя кабач кі паклас ці ў сло ікі, пера сы паю чы тоўча ным часна ком.
Заліць халодным расолам і адставіць на 3-4 дні для
фер ментацыі. Для непа срэднага ўжывання паставіць у халоднае месца. Перад доўгім захоў ваннем
неаб ходна пад вергнуць па стэ рызацыі пры 95°С :
паўлітро выя слоікі — 10 хвілін, ад на літро выя — 15
хвілін.

Белы абрус, якi страцiў
выгляд, можна паспрабаваць давесцi да ладу.
Замачыце абрус у цёплай
вадзе з содай на суткi. Затым адцiснiце яго i намыльце
абапал гаспадарчым мылам,
складзiце ў чатыры разы,
скруцiце ў рулончык i пакiньце на суткi без вады. Пасля гэтага абрус трэба залiць
кiпенем i пракiпяцiць на працягу 30 хвiлiн. Дайце абрусу
астыць i памыйце ўручную. А затым, як звычайна, прапалашчыце, накрухмальце, высушыце i папрасуйце!
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Рэанiмацыя

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Ох, гэтыя сучасныя мужыкi ў ложку!
Знiзу яго пакладзеш — задыхаецца, зверху — засынае, збоку — тэлевiзар, гад,
глядзiць, на ногi паставiш — уцякае!
Жонка — мужу (грозна):
— I што гэта за новы Славiк у цябе
ў кантактах на тэлефоне? Я туды патэлефанавала, а там жаночы голас! I як
гэта разумець?!
— А вельмi проста! Там такая ж, як
ты, схапiла тэлефон, каб паслухаць,
што за новы Сяргей у Славiка ў тэлефоне.

Пр. Марфы, Сямёна.
К. УЗВІЖАННЕ (Узвышэнне
Крыжа Святога), Альберта,
Бярнарда, Рамана, Цыпрыяна.

Двое сяброў.
— Я, напэўна, пiць кiну.
— Чаму?
— Ты гэтае лета памятаеш?
— Вядома!
— А я — не...

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.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (першы намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ 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, юрыдычнага — 287 19 68,
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; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

ШАЛІ. Калі будзеце спакойнымі і мэтанакіраванымі, то абавязкова даможацеся
жаданага поспеху. Зоркі на вашым баку.
Трэба быць уважлівымі пры працы з фінансавымі дакументамі і матэрыяльнымі каштоўнасцямі. Заваюйце давер начальства, дакажыце
яму сваю надзейнасць — і перад вамі адкрыюцца
новыя выдатныя магчымасці. Не забывайцеся пра
назапашаныя сямейныя справы і праблемы.
СКАРПІЁН. З'явіцца добрая магчымасць
павысіць сваю самаацэнку, нават нядобразычліўцы адзначаць бліскучыя дзелавыя і
арганізацыйныя якасці. Варта даверыцца інстынкту
самазахавання, ён дапаможа ўвасобіць у жыццё самыя патаемныя задумы, не пацярпеўшы пры гэтым.
Дзеля дасягнення мэты давядзецца паступіцца сваімі прынцыпамі — перш чым пачынаць, падумайце,
ці гатовы вы да такой ахвяры?
СТРА ЛЕЦ. Ты дзень не ад на знач ны, з
падводнымі камянямі і нечаканымі паваротамі. Давядзецца стаць таленавітым
стратэгам, каб усё расставіць па сваіх месцах.
Неабавязкова ўсе праблемы вырашаць у адзіночку, у некаторых сітуацыях сяброўская парада і
падтрымка дапамогуць пазбегнуць перагрузак і
ператамлення.
КАЗЯРОГ. Калі хочаце дамагчыся вынікаў, трэба пачынаць дзейнічаць — хоць і
мякка, але вельмі настойліва. Не сядзіце
склаўшы ру кі, нават калі вы зусім упэўне ны ў тым, што ўсё не аб ход нае для пос пеху
ўжо зроб ле на і ўсе маг чы мыя на ма ган ні ўжо
прыкла дзе ны. Ад вашай ак тыў нас ці ў гэтыя дні
будзе залежаць увасабленне запаветных планаў
у рэальнасць. Будзьце клапатлівымі ў дачыненні
да род ных і блізкіх, і яны абавяз ко ва ад дзя чаць
тым жа.
ВАДАЛЕЙ. З дапамогай творчага настрою
і кемлівасці здолееце дасягнуць многага.
Можа аказацца ў цяжар пільная цікавасць
з боку партнёраў і калег. Не выключана, што нядобразычліўцы паспрабуюць справакаваць на канфлікт. У пятніцу адбудуцца падзеі, якія раскрыюць
перад вамі новыя магчымасці.
РЫБЫ. Варта быць адкрытымі для прапаноў, тады яны пачнуць паступаць да вас у
нарастальным тэмпе. У вырашэнні дзелавых пытанняў больш абапірайцеся на інтуіцыю, бо,
як ні дзіўна, логіка наўрад ці прывядзе да жаданых
вынікаў. Не варта рабіць безразважных крокаў,
нават такіх, якія здаюцца дробязнымі.

Віншую дырэктара ААТ «Агра-Моталь» Вячаслава Мікалаевіча
КАШТАЛЬЯНА з узнагародай — ордэнам Айчыны ІІІ ступені. Няхай
яркая зорка шчасця яшчэ доўга асвятляе Ваш жыццёвы шлях, а
заадно радуе Вашых землякоў, у тым ліку маладых хлебаробаў, якім жыць і працаваць на роднай зямлі.
З павагай, Анатоль Аляксеевіч ГЛІННІК,
старшыня Іванаўскага
раённага аграпрамсаюза.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

Асцярожна, дарагая!
Тут праходзіць матч
чэмпіянату Беларусі
па футболе.

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
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