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СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ
17 снежня 2011 г.

СКАНВОРД

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

«УВАЙСЦІ» І «ВЫЙСЦІ»
З НАВАГОДНЯГА СВЯТА

С

УМЕСНА з радыёстанцыяй «Мір» наша газета
правяла «прамую лінію» па тэме падрыхтоўкі да
калядна-навагодніх свят. Каб сапраўды адчуць і
прыемна перажыць свята, дый любы адпачынак у прынцыпе, неабходны, як высвятляецца, не толькі фінансавыя траты, але і адпаведны эмацыянальны настрой.
Што ж, будзем настройвацца. З дапамогай урача-псіхатэрапеўта 1-й кваліфікацыйнай катэгорыі Мінскага
гарадскога цэнтра памежных станаў Аксаны БЯЛАН,
якая адказала на пытанні не толькі карэспандэнтаў радыёстанцыі «Мір» і газеты «Звязда», але таксама і на
пытанні слухачоў і чытачоў.

☺

Аб' ява ў дзі ця чым
сaдку:
«Павaжaныя бацькі! Не
верце, калі ласка, усяму
таму, што рaскaзвaе вaша
дзіця пра дзіцячы сaдок!
У сваю чаргу, мы абяцаем
не верыць усяму таму, што
яно рaскaзвaе пра вaс!»

— Запрасіла на чай. Дык гэты
ёлупень са сваім пакецікам чаю і
прыйшоў!..

☺

Кожны мужчына ведае, што
абсалютна бяспечнага сэксу не
існуе, як бы далёка жонка не
з'ехала.

Ку
ду ля —
рні
ца
!

☺

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ТОРГАХ
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(Заканчэнне. Пачатак у нумарах
за 15 і 16 снежня.)
— Крычаў, Аляксандр Валянцінавіч. Мне 69 гадоў. Летась перанёс інфаркт, маю інвалідную групу.
Прымаю шмат прэпаратаў. Адчуваю сябе не надта. Можа, у мяне
і дэпрэсія... Ці магло маё лячэнне
паўплываць на псіхалагічны стан,
ці гэта проста старасць?
— У прэпаратаў, якія прымяняюць
кардыёлагі, асабліва гэта тычыцца
бэ та-ад рэ на бла ка та раў, ёсць магчымасць уплываць на развіццё дэпрэсіі. Асабліва калі лекі прымаюцца
працягла, у вялікай дазіроўцы. У выпадку ўзнікнення першых прыкмет
та ко га ста ну, не аб ход на спачат ку
пе ра гле дзець пры значэн не гэ тых
прэ па ра таў. Па-дру гое, сам факт
таго, што чалавек перанёс інфаркт,
прыўносіць у яго жыццё не радасныя
пачуцці, а сум і страх, звязаныя з
тым, што «я магу памерці ў выніку
якой-небудзь перагрузкі». Таму я раіла б вам прыйсці да псіхіятра або
псіхатэрапеў та і адказаць на набор
класічных пытанняў, каб высветліць,
ці сапраўды ў вас пачала развівацца дэпрэсія. Пры неабходнасці вам
прызначаць антыдэпрэсанты. Ёсць
прэпараты гэтага шэрагу, якія можна прымаць паралельна з кардыялагічным лячэннем.
— А якія прыкметы сведчаць аб
надыходзе дэпрэсіі?
— Існуе, як мы кажам, своеасаблівая, дэпрэсіўная трыяда: змена погляду на сябе, на свет і на будучыню.
Гэта пачуццё віны, непаўнавартасці,
адсутнасці здольнасцяў і магчымасцей, адсутнасць веры ў тое, што нешта можа памяняцца, незадавальненне
тым, што і як адбываецца навокал.
— Мінск, Марына. Наколькі заняткі ёгай спрыяюць добраму псіхалагічнаму самаадчуванню?
— Пераключэнне з аднаго віду
дзейнасці на іншы — базіс любога
адпачынку. Ёга дык ёга... Галоўнае,
каб занятак прыносіў задавальненне.
Іншая рэч, заўсёды трэба мець на
ўвазе такі момант: калі ў чалавека

Лот № 1.
Форма для литья колонн 1500*500*500 —
12 788 480 белорусских рублей
Лот № 2.
Форма для литья колонн 1500*500*500 —
12 788 480 белорусских рублей
Лот № 3
Форма для литья колонн 1500*500*500 —
12 788 480 белорусских рублей
Лот № 4.
Форма для литья колонн 1500*500*500 —
12 788 480 белорусских рублей
ЧТУП «К-ПРО»

г. Орша, ул. Белинского, 1а

г. Витебск, ул. «Правды», 32
05 января 2012 года в 11.00
Хозяйственный суд Витебской области:
210101, г. Витебск, ул. «Правды», д. 32, каб.
316. http://vitebsk.court.by/. Судебный исполнитель Коржов Алексей Ігоревич, тел./факс
(80212) 49 13 47, (8 029) 366 40 10. Старший
судебный исполнитель Бородулин Алексей
Александрович, тел. (80212) 49 13 40
1. Подать письменную заявку на участие в
торгах и дать подписку об отсутствии препятствий для приобретения имущества,
предусмотренных законодательством.
2. Внести задаток в размере 10 процентов
от стоимости имущества (по каждому лоту)
на депозитный счет хозяйственного суда
Витебской области № 3642903000023 в
201 филиале ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Витебск, код 259, УНН 300007670, не
позднее 04.01.2012.
Минимальная величина первого шага — 5%
стоимости каждого лота.
В соответствии с пунктом 1 Указа Президента Республики Беларусь от 05.05.2009
№ 232 «О некоторых вопросах проведения
аукционов (конкурсов)» возмещение затрат
на организацию и проведение торгов осуществляется участником, выигравшим торги.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
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.

вельмі напру жаная работа, то яму
трэба выбраць нешта спакойнае, напрыклад, тую ж ёгу, плаванне, трэнажорную залу, веласіпедныя прагулкі,
але толькі не калектыўныя віды спорту. Калі ж праца руцінная, бедная на
кантакты, то наўрад ці ёга дапаможа
нам аднавіцца. Тут для расслаблення патрэбны больш ак тыўныя віды
спорту — валейбол, баскетбол, танцавальная аэробіка, любыя віды фітнэсу, штосьці калектыўнае і эмацыйна зараджанае. Неабходна атрымаць
тое, чаго нам не хапае.
— Мінская вобласць, Людміла
Аляксееўна. Ці можа нанесці шкоду
самастойнае ўжыванне валяр'яны,
сардэчніку? Які варыянт лепей —
спіртавы настой, таблеткі ці гатаваная на пары трава?
— Усё залежыць ад таго, пра ўзровень і глыбіню якога расстройства мы
кажам. Калі гэтыя прэпараты прымяняюцца для таго, каб проста зняць стомленасць, назапашаную на працягу дня
або дапамога такога кшталту спатрэбілася з-за праколатай на дарозе шыны,
валяр'яну можна прымаць без апаскі
ў любой форме. Хоць з флаконамі на
спірце заўсёды трэба быць асцярожным. Часам мы сутыкаемся з ужываннем 5-6 флаконаў за суткі, а гэта ўжо
істотная доля этылавага спірту. І тут
ужо трэба задацца іншым пытаннем
— гэта спроба аблегчыць свой стан ці
алкагольная залежнасць?
Можна трымацца такой рэкамендацыі: калі на працягу двух тыдняў
ужывання валяр'яны ў любым выглядзе не наступае паляпшэння нашага
стану, гэта можа быць сведчаннем
таго, што трэба звяртацца да псіхатэрапеўта для атрымання кваліфікаванай дапамогі.
Дарэчы, трэба мець на ўвазе, што
першы эфект валяр'яны на арганізм
можа быць узбуджальным, а таму не
трэба чакаць супакаення адразу пасля прыёму таблеткі. Спакой можа надысці толькі праз 1-2 гадзіны.
— А як зняць востры прыступ
хвалявання, калі ціск узняўся, рукі
дрыжаць?

— Неабходна перавесці фокус нашай увагі на што-небудзь іншае. Калі
падобная рэакцыя запушчана і адбыўся выкід кортыкастэроідаў у кроў, то
доўжыцца яна будзе да 10 хвілін. А
калі мы сваімі думкамі яшчэ будзем
падаграваць гэты стан, уводзячы сябе
ў стан раздражнення, злосці, крыўды,
то гэта расцягнецца на яшчэ большы час.
— Спалучэнне валяр'яны з невялікай дозай алкаголю можа нашкодзіць?
— Ва ляр' я на мо жа ўзмац ніць
дзе ян ня ал ка голю або спра ва каваць не ча ка нае ўзру шэн не, пе раўзбуджэн не. А вось спе цы фіч ныя
прэпараты, прызначаныя псіхатэрапеў там, са праўды нельга ўжываць
па ра лель на з ал ка голь ны мі на поямі — мож на сур' ёз на на шко дзіць
зда роўю.
— Магілёўская вобласць, Валянціна Іванаўна. Калі ў сям'і ёсць залежны ад алкаголю ў рэмісіі, значыць, ніякага алкаголю на стале
быць не павінна?
— Важ на, коль кі ча су ча ла век
зна хо дзіц ца ў рэмі сіі. Лі чыцца, што
да 1-1,5 гадоў рэмісія фарміруецца,
а та му трэба быць вельмі асця рожны мі, каб не спра ва ка ваць зрыў.
Ка лі сфар мі ра ва ла ся пра цяглая і
стой кая рэ мі сія, ка лі з'я ві лі ся навы кі атры ман ня за да валь нен ня
без алка голю, тады залежны зможа зна ходзіц ца ў кам па ніі тых, хто
выпівае. А пакуль залежны ў рэмісіі
яшчэ працягвае размо вы на гэтую
тэ му, не як вы каз вае жа дан не набываць на поі «да вай це я вам куплю», «да вай це налью», пра па нуе
вы піць, гэта сведчыць аб тым, што
абы яка вас ці да ал ка голю ня ма, і
тут лепш не ры зы ка ваць. На огул
стой кая рэ мі сія, звыч ка жыць без
ал ка голю фар мі ру ец ца пра цягла.
Блізкім трэба ста віц ца да гэ тага з
ра зу меннем.
— А ці трэба даваць сабе паслабленне ў час свят, калі трымаешся
пэўных абмежаванняў у ежы?
— Людзі, якія трымаюцца абмежа валь ных пра ві лаў у хар ча ван ні,
робяць правільна. І думаю, яны як
раз цудоў на ра зу ме юць, што зрабіць свя точ ны стол — не азначае
перагрузіць яго высокакаларыйнымі стра ва мі. Да стат ко ва пры гожа
аформіць звычайныя, штодзённыя
прадук ты, можна падаць іх у іншым
спа лу чэн ні. На огул, ка лі раз мо ва
ідзе аб харчаванні ў прынцыпе, то,
як вядома, можна ўсё. Важна толькі, у якой колькасці. Трэба вучыцца
мас тацтву атрымання задавальнення не ад расцягвання страўніка, а ад
смакавых адчуванняў, ад выгляду,
паху страў.
Святлана БАРЫСЕНКА.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
ПАКАШТУЙЦЕ

Дзве сяброўкі.
— Ну і дурань!
— Што такое?

Наименование
(описание)
имущества
и его стоимость

АДКАЗЫ НА СКАНВОРД

— Дзяўчына, а вам ніхто не
казаў, што вы надзвычай прыгожая?!
— Казалі-казалі, але толькі
муж мой з гэтым не згодны. Вось
і да вас ён ужо з манціроўкай бяжыць...

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: Робертс. Опт. Нарцыс. Ірад. Рэзідэнт.
Капітан. Форд. Гір. Бар. Кракі. Дошка. Карт. Зварка. Фабула.
Казка. Лак. Лат. Балет. Мімоза. Цуг. Гар. Базіліка. Гумар.
Кутас. Атол. Пані. Грам. Костнер. ПА ВЕРТЫКАЛІ: Керагаз.
Смог. Зорка. Разлога. Бок. Казарка. Тона. Эфа. Аматар. Норд.
Стапа. Арбітр. Атам. Душ. Басон. Прысак. Лік. Дамка. Бэз. Хала. Ірак. Капулеці. Амір. Латук. Стоўн. Трак. Ганарар.

Усміхнемся

Ну і ну!

«Прамая лінія» газеты «Звязда» і радыёстанцыі «Мір»

Імбірнае пячэнне
Англічане на Каляды пякуць каляднае імбірнае пячэнне. Пячэнне атрымліваецца смачным і выдатна сагравае зімовымі вечарамі.
У каляднае печыва, акрамя імбіру, кладуць і розныя спецыі, што
надае ласунку казачны водар. А яшчэ гэтая зімовая казка не
сохне, і яе можна павесіць на ёлку.
Спатрэбіцца: 100 г сметанковага масла,
1 вялікае курынае яйка, 2 шклянкі мукі, 3/4
шклянкі цукру, 2 ч.л. сушанага молатага імбіру, 1 ч.л. карыцы, 0,5 ч.л. молатага кардамону, 1 ч.л. молатага мускатнага арэха, 0,3 ч.л.
ваніліну або пачак ванільнага цукру, 1,5 ч.л.
разрыхляльніку, формачкі для выразання пячэння.
Масла размякчыць да пакаёвай тэмпературы, расцерці відэльцам
у мяккую масу. Усыпаць цукар, узбіць да амаль поўнага растварэння
цукру. Уліць у алей яйка, дадаць разрыхляльнік і ўсе спецыі і ўзбіваць да
поўнага растварэння цукру. Сумесь павінна стаць белай і пышнай. Муку
прасеяць горкай у міску і ўліць масляную сумесь у муку. Змяшаць да
ўтварэння мяккага, цягучага цеста. Сухую паверхню прысыпаць мукой.
Раскачаць цеста да таўшчыні 3-4 мм. Выразаць пячэнне фігурнымі формачкамі. Духоўку разагрэць да 180 градусаў.
Раскласці пячэнне на блясе, засланай паперай
для выпечкі, на некаторай адлегласці адно ад
другога (пры выпечцы пячэнне павялічыцца
ў памерах). Выпякаць пры тэмпературы 180
градусаў на працягу 10-15 хвілін. Яно гатова,
калі ніз трохі пацямнее, а верх пры гэтым стане крыху залацістым. (Не перапячыце!) Зняць
пячэнне з бляхі і астудзіць да пакаёвай тэмпературы. Упрыгожыць каляднае пячэнне можна белай глазурай, якую можна афарбаваць у розныя
колеры харчовымі фарбамі, распушчаным шакаладам.
БЕЛАЯ ГЛАЗУРА
Спатрэбіцца: 1 яечны бялок, 1 ст. л. лімоннага соку, 150 г прасеянай цукровай
пудры.
Трохі ўзбіць яечны бялок і лімонны сок у
місцы. Паступова дадаць цукровую пудру,
пастаянна ўзбіваючы, пакуль сумесь не будзе аднастайнай і па кансістэнцыі падобнай на густую смятану.

УМЕЛЫЯ РУЧКІ

Святочны атрыбут

Гэта рэцэпт, па якім гатавалі яшчэ нашы бабулі. Калі выканаць
усе рэкамендацыі, атрымліваецца нешта цудоўнае, далікатнае,
якое растае ў роце.
Спатрэбіцца: 1,5 кг мукі, 450 г сметанковага масла, 7 яек, 250 г
цукру або мёду, сухафрукты і арэхі для ўпрыгожвання, яшчэ цукар і
парачка яечных жаўткоў.
Муку з маслам трэба пасячы нажом у крошку. Абавязковая ўмова — халоднае замерзлае масла. Таму і выкарыстоўваецца нож, каб
не вельмі разаграваць масла пальцамі. Яйкі ўзбіць з цукрам да белай
пены і злучыць з сумессю мукі і масла. Цеста скатаць у шар і вынесці
на холад. Дарэчы, шар — гэта праявы сімвалізму, якія дайшлі да нас, —
бо сонца таксама круглае. Затым цеста раскачаць у пласт таўшчынёй
3-5 мм і выразаць з яго пячэнне. Па традыцыі яно можа быць круглым
і ў форме паўмесяцаў — кананічныя Сонца і Месяц. А яшчэ зрабіце
некалькі зорачак (5-6). Далей пячэнне выкладваюць на бляху, упрыгожваюць палавінкамі яблычных долек, сушаных сліў, буйнымі разынкамі,
палавінкамі ядраў міндаля або грэцкага арэха, змазваюць жаўтком,
пасыпаюць цукрам і выпякаюць у сярэдне разагрэтай духоўцы. Потым
духоўку выключаюць, прыадчыняюць яе і дасушваюць пячэнне. А затым робіцца вось што. У канцы каляднай бяседы, калі ўсе разгавеліся
(або проста наеліся), печыва ў кошыку ставяць пасярэдзіне стала, і ўсе
прысутныя, заплюшчыўшы вочы, вымаюць з кошыка па адным. Той,
каму дасталася зорка, — шчасліўчык! Ва ўсіх традыцыях і культурах
зорка была нязменным прадвеснікам радасці і поспеху.

Калядны вянок — традыцыйнае ўпрыгожанне
дома ў многіх краінах, паступова ён становіцца папулярны і ў нас. У перыяд чакання Каляд, кожную
нядзелю на калядным вянку запальваюць новую
свечку — усяго іх атрымліваецца чатыры. Акрамя
свечак, калядны вянок традыцыйна ўпрыгожваюць чырвонымі стужкамі, ласункамі, яблыкамі і
званочкамі.
Асновай для такога вянка паслужыць трывалы і
тоўсты дрот, да яго прымацоўваюцца галінкі.
Калядны вянок звычайна робіцца з галінак сасны,
елкі, ядлоўцу, гнуткіх дубцоў або штучных яловых галін.
Традыцыйнае ўпрыгожанне каляднага вянка — гэта банты і стужкі. Можна
ўпрыгожыць вянок невялікімі ёлачнымі цацкамі, жывымі або штучнымі кветкамі і
шышкамі. Хораша глядзяцца шышкі, пафарбаваныя
залатой або срэбнай фарбай. З садавіны добра будуць глядзецца
невялікія мандарыны або яблыкі, скрылікі
сушаных лімонаў і апельсінаў, спіралі з лупіны цытрусавых. І не забудзьцеся палачкі
карыцы!
З тоўстага дроту зрабіце каркас у форме
акружнасці (калі дрот недастаткова тоўсты,
можна зрабіць больш за адзін віток). Нарэжце галінкі елкі ці іншай хваёвай расліны
даўжынёй каля 25 см і пачынайце ўплятаць
іх па крузе ў адным кірунку, замацоўваючы тонкім дротам. Калі вянок будзе досыць
пышным, пачынайце яго ўпрыгожваць.
Калі вянок будзе размешчаны гарызантальна, можна ўпрыгожыць яго свечкамі,
насадзіўшы іх на ўмацаваныя ў вянку кавалкі дроту. Свечкі павінны быць дастаткова
высокімі, каб вянок не загарэўся. І апошні
штрых — штучны снег або бліскаўкі.
ВЯНОК З ГАЛІНАК
1. Робім каркас для вянка з галінак дрэў
ліставых парод. Змацоўваем усё дэкаратыўным дротам.
2. Да вялікіх прыплятаем драбнейшыя
галінкі і зноў змацоўваем.
Для ўпрыгожвання вянка можна выкарыстаць шышкі, розную драбязу — шарыкі,
ледзяшы, анёлкаў, свечкі і т.д.
3. Прымацоўваем шышкі паміж галінкамі, зафіксаваўшы серабрыстымі ніткамі.
4. Мацуем шары і іншыя ўпрыгожанні
паасобку і групамі.
5. Прыцярушым штучным снегам.
ВЯНОК З ПОЛІЭТЫЛЕНАВЫХ ПАКЕТАЎ
Каркас робім з металічнай вешалкі (такія
выдаюць у хімчыстцы)
або кавалка дроту. Невялікія поліэтыленавыя
пакеты завязваем адным
вузлом на каркасе і размяшчаем шчыльна адзін
да другога. Гатовы вянок
упрыгожваем бантам.
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Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара),
Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА, С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, В. ПАЗНЯКОЎ.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.

e-mail: info@zvyazda.minsk.by

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

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.

«Крохкія аладкі»

http://www.zviazda.by;

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

Здабытчыкі мяса.
Дармовага
Як вядома, за апошні год цэны на мяса ўзняліся ў некалькі
разоў. І многія суайчыннікі сталі
здабываць гэты нятанны прадукт... у хлявах суседзяў. Толькі
за адзін дзень, 15 снежня, міліцыяй Брэсцкай вобласці зафіксаваныя крадзяжы 18 курэй, аднаго пеўня, аднаго труса і адной
свінні. А колькі не зафіксавана?
Далёка не ўсе вясковыя бабулькі пішуць заявы ў міліцыю па
факце прапажы курыцы.
Так, у названы дзень у пенсіянеркі з вёскі Завінне Ляхавіцкага
раёна з хлява выцягнулі адразу
восем курачак разам з пеўнем.
Жыхар прыватнага дома ў Баранавічах недалічыўся дзесяці курэй у сваім куратніку. А ў вёсцы
Любашова Ганцавіцкага раёна
злодзей пажывіўся ў аднаго гаспадара вялікім трусом. У той жа
час на свінаферме вёскі Дамачава Брэсцкага раёна зламыснік
выламаў акно і вывалак свінню.
Застаецца адно: шчыльна зачыняць дзверы і замыкаць іх, каб зберагчы сваю жыўнасць у хлявах.

Біфштэкс з цяляціны
не ўдаўся
З фермы СВК «Верхалесскі»
Кобрынскага раёна прапала цяля коштам каля двух мільёнаў
рублёў. Супрацоўнікі райаддзела міліцыі знайшлі злодзеяў: імі
аказаліся 26-гадовы слесар гэтага СВК, а таксама 20-гадовы і 37гадовы работнікі суседняй гаспадаркі. Цяпер крадзеная цяляціна
абыдзецца ім даражэй, чым яна
каштуе ў рэстаране.
Яна СВЕТАВА.

Здарэнне
Заціснула нагу
плітамі
А палове дзясятай гадзіны
вечара з выратавальнікамі звязаўся дыспетчар станцыі хуткай медыцынскай дапамогі: у
цэху замежнага прадпрыемства, размешчанага ў Бабруйску, заціснуты чалавек.
Пазней высветлілася, што пры
разгрузцы драўнінна-стружкавых
пліт (вага пачкі — тры тоны, у ёй
50 пліт памерам 2,5х2,85 метра)
з грузавога паўпрычэпа пры дапамозе механічнага пагрузчыка адбылося змяшчэнне адной
такой пачкі. У выніку грузчыку
прадпрыемства прыціснула нагу
да адчыненага борта паўпрычэпа.
Мужчына быў у свядомасці. Работнікі прадпрыемства спрабавалі
самастойна дапамагчы пацярпеламу пры дапамозе аўтамабільнага дамкрата, аднак вызваліць з
«палону» яго змаглі толькі работнікі МНС. Мужчына з дыягназам
«закрыты пералом» ніжняй трэці
правай косткі, сцісканне левай галёнкі» быў шпіталізаваны ў Бабруйскую цэнтральную бальніцу.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Месяц

Апошняя квадра 18 снежня.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Сонца

Усход

Захад Даўжыня
дня

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

9.23
9.21
9.13
9.01
9.37
9.29

16.47
16.29
16.37
16.43
17.04
17.14

7.24
7.08
7.24
7.42
7.27
7.45

Iмянiны
Пр. Варвары, Ульяны, Аляксея,
Генадзя, Івана, Мікалая.
К. Алены, Алімпіі, Лазара, Лукі,
Лявона, Мацея, Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Валянціну Віктараўну ПРУТКОВУ
з Новалукомля віншуюць з 60-годдзем сябры і калегі.
Зычым моцнага здароўя, шчасця, поспехаў.
Дарагая дачушка, сястрычка, унучка, пляменніца,
хрэсніца, добразычлівая і шаноўная суседка са Слуцка
ШПІЛЕЎСКАЯ Вольга Анатольеўна! Прымі нашы сардэчныя віншаванні з нагоды 15-годдзя з дня нараджэння. Зычым здароўя,
паспяховай вучобы ў гімназіі, творчых планаў, правільнага
жыццёвага выбару і здзяйснення яго. Няхай бацькоўская
дабрыня, настойлівасць, працавітасць, шчырасць і прыстойнасць будуць тваімі спадарожнікамі ў жыцці.
Твае родныя і Новік Т.І.
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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