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ЗОРКІ
«ЛІСТАПАДА»

 Беражыце сябе!

АХВЯРЫ ЛЕГКАДУМНАСЦІ
У перыяд з 3 па 6 лістапада ў інфекцыйнае
аддзяленне Воранаўскай цэнтральнай раённай бальніцы шпіталізавалі 6 чалавек з
папярэднім дыягназам «трыхінелёз». З 7 па 9
лістапада па дапамогу звярнуліся яшчэ 9 чалавек. А па стане на 10 лістапада, паведаміла
карэспандэнту «Звязды» загадчыца аддзела
эпідэміялогіі Гродзенскага абласнога цэнтра
гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя
Таццяна ЯКУСЕВІЧ, колькасць хворых складае 16 чалавек, сярод якіх трое дзяцей ва
ўзросце 10, 13 і 16 гадоў.

ПАДЗЕІ

Пацярпелыя знаходзяцца пад назіраннем урачоў, праводзяцца супрацьэпідэмічныя мерапрыемствы. Паводле інфармацыі Таццяны Якусевіч,
сувязь захворванняў гэтых людзей з ужываннем
мяса відавочная — выяўлены трыхінелы. Праводзіцца расследаванне, як такое магло здарыцца.
Прычым, высветлена, што гэтыя прадукты, акрамя пацярпелых, ужывалі яшчэ 10 чалавек. За імі
ўстаноўлена медыцынскае назіранне. Пры гэтым
вядома, што сярод захварэлых 4 паляўнічыя.
— Верагодна, што гэта іх безадказнасць прывяла да такіх наступстваў, — лічыць Таццяна Якусевіч.
Сёлетняя сітуацыя па трыхінелёзе на Гродзеншчыне даволі трывожная. Сямейна-групавыя выпадкі захворвання зарэгістраваны ў маі-чэрвені ў
Свіслацкім раёне і абласным цэнтры — адпаведна
11 і 3. Фактарам перадачы паслужылі заражаныя
мясапрадукты дзікоў, якія не прайшлі ветэрынарна-санітарны кантроль.
Сярод тых, хто захварэў у Свіслацкім раёне,
работнікі дзяржаўнага нацыянальнага парку «Белавежская пушча», якія за распаўсюджанне мяса
дзіка без правядзення ветсанэкспертызы спецыя-

лістамі санэпідслужбы прыцягнуты да адміністрацыйнай адказнасці (штраф склаў больш за 3 мільёны рублёў).
Цяпер працягваецца сезон палявання на дзікіх
капытных жывёл і, адпаведна, пры парушэнні патрабаванняў ветэрынарнага кантролю захоўваецца
рызыка заражэння трыхінелёзам.
Таццяна ЯКУСЕВІЧ звяртае ўвагу на абавязковае выкананне наступных правілаў:
 Праводзіць паслязабойную ветэрынарную
экспертызу туш дзікоў і свіней з прыватнага
сектара. Не ўжываць у ежу і не распаўсюджваць
сярод сваякоў і знаёмых мяса і мясапрадукты
без атрымання вынікаў трыхінеласкапічнага
даследавання. Прад'яўлення ў дыягнастычных
ветэрынарных лабараторыях якіх-небудзь дакументаў аб правах уласнасці на тушу альбо
паляўнічых ліцэнзій на адстрэл жывёл не патрабуецца. Пры станоўчай трыхінеласкапічнай
экспертызе даследаваных проб мяса ўся туша падлягае вяртанню арандатару паляўнічых
угоддзяў (паляўнічакарыстальніку) альбо ўтылізуецца пад кантролем спецыялістаў дзяржаўнага ветэрынарнага нагляду.
 Не набываць мясапрадукты ў невядомых
асоб па-за вызначанымі месцамі гандлю.
 Абараняць памяшканні для ўтрымання
жывёлы ад пранікнення грызуноў, праводзіць
дэратызацыю (знішчэнне пацукоў, мышэй) у
жылых і прысядзібных збудаваннях.
 Адходы паляўнічага промыслу альбо хатняга забою дабаўляць у рацыён дамашніх свіней толькі пасля папярэдняга ветэрынарнага
даследавання.
Барыс ПРАКОПЧЫК

ФАКТЫ

Што стала прычынай успышкі трыхінелёзу
ў Воранаўскім раёне?

Першую царкву ў Міханавічах пад Мінскам пабудавалі ў пачатку XІX стагоддзя. Мінаў час, змянялася жыццё. У 20-х гадах
мінулага стагоддзя мясцовы храм спы ніў сваё
існаванне...



Кіраўнік прэс-службы ДАІ ГУУС Мінгарвыканкама Таццяна ХАРЛІНСКАЯ:
— З пачатку года ў сталіцы 98 дарожна-транспартных здарэнняў здзейснілі кіроўцы ва ўзросце 24-28 гадоў. Гэта менавіта той узрост, на які
прыпала найбольшая колькасць аварый. Ці ёсць
сувязь паміж здарэннямі і коштам аў тамабіля?
Такая статыстыка не вядзецца, з вопыту можна
сказаць, што ў ДТЗ можна трапіць як на машыне

чана ганаровымі званнямі, а цяпер яшчэ
і спецыяльным прызам на «Лістападзе»,
дзівіцца якому мог хіба што сам народны
артыст Расіі Станіслаў Гаварухін.
Можна па-рознаму ставіцца да яго
поглядаў на палітыку і свет. Можна разумець, што ў творчасці бываюць розныя
перыяды, калі хочацца разняволіцца і
распавесці звычайныя чалавечыя гісторыі (як у фільмах «Актрыса» ці «Пасажырка»). Яму можна ўсё ж больш —
прос та зняць кіно, калі хочацца яго
зняць. Як гэта было ў сітуацыі з новым
фільмам «Weekend», які рэжысёр прадставіў падчас фестывалю ў кінатэатры
«Кастрычнік». Фільм, зняты як забаўка
(не першая ў яго кар'еры) паводле рамана Наэля Калефа «Ліфт на эшафот». Але
ж аўтар трохі паарыгінальнічаў — абраў
стылістыку чорна-белага кіно 1960-х гадоў, але пры гэтым перанёс дзеянне ў
сучасную Маскву, дзе сёння жыве шмат
менеджараў (як галоўны герой карціны,
які ідзе на забойства)... Прэм'ера гэтага
фільма адбылася ў 2013 годзе на «Кінатаўры», але да беларускага гледача
кінастужка дабралася толькі цяпер. Можа быць, дзеля таго, каб мы яшчэ раз
падумалі пра тое, што ёсць творчасць і
якія стасункі з ёй у рэжысёра Станіслава
Гаварухіна.
Ларыса ЦІМОШЫК.

маршру ту «Гарадскія лініі».
Аг ра га ра док Мі ха на ві чы —
адзін з самых густанаселеных
у Мінскім раёне, ён з'яўляецца
цэнтрам сельсавета. Адной з
га лоў ных рыс сён няш ня га
жыцця тут называюць устойлівую станоўчую дэмаграфічную сітуацыю.
На старонках гісторыі пасёлка, якія распавядаюць пра значныя падзеі мінулага і сучаснасці, нядаўна з'явіўся яшчэ адзін
запіс: пабудаваны новы праваслаўны храм. Цяпер мясцовыя
вернікі збіраюцца на набажэнства ў вялікай прыгожай царкве, узведзенай у гонар святога
Дзмітрыя Растоўскага.
Новы храм вырас побач з
маленькім вагончыкам, у якім
раней праводзілі богаслужэнні. Побач па-ранейшаму працуюць будаўнікі: узводзіцца
новая для вёскі духоўна-асветніцкая ўстанова. У ёй размесціцца нядзельная школа для
мясцовай дзятвы. Тут жа плануюць стварыць памяшканні
для інтэрната Мінскага духоўнага вучылішча.

Днямі новы храм наведаў
Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі, Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Павел. Ён адслужыў тут літургію, звярнуўся да вернікаў
з пропаведдзю. У час службы
прагучала малітва за прымірэнне брацкага ўкраінскага
народа. Патрыяршы Экзарх

перадаў усім сваё пастырскае
блаславенне. У набажэнстве
прымалі ўдзел жыхары Міханавіч і суседніх вёсак, разам з
імі былі прадстаўнікі мясцовай
і раённай улады.
Яўген ПЯСЕЦКІ.
Фота аўтара,
Мінскі раён.
Набажэнства ў Міханавічах.

На жаль, за мінулыя дні вышэйзгаданы выпадак быў у Мінску не адзіным. На вуліцы Гая
ахвярамі аварыі сталі яшчэ два чалавекі.
— Кіроўца аўтамабіля «Аўдзі А8», рухаючыся
ранкам на высокай хуткасці па вуліцы, сутыкнуўся
з «Аўдзі 100», якая ехала ў спадарожным кірунку.
Пасля ўдару «Аўдзі 100» адкінула на некалькі метраў. Пасля кіроўца, які справакаваў ДТЗ, наехаў
яшчэ на некалькі аўтамабіляў. Усяго ўдзельнікамі
здарэння сталі шэсць машын, — паведаміла Таццяна Харлінская.
Падчас аварыі загінулі два чалавекі — муж і
жонка з «Аўдзі 100». Віноўнік здарэння пакінуў
свой аўтамабіль на месцы ДТЗ і спрабаваў уцячы,
але быў затрыманы. Гісторыя атрымала нечаканы
працяг, дакладней, пачатак... Як паведамлялася,
па месцы жыхарства затрыманага былі знойдзены
яго блізкія — жонка і двое непаўналетніх дзяцей —
з цялеснымі пашкоджаннямі. Следства ўстанавіла,
што падазраваны ў ДТЗ на вуліцы Гая перад гэтым
інцыдэнтам, знаходзячыся дома, раніў нажом сваю
жонку, сына і дачку...
Сяргей РАСОЛЬКА

Такі ён, новы храм.

 Спорт-тайм



ГОСЦЯ СА СТРАКАТЫМІ ПЁРКАМІ,

Фота Валерыя КАРАЛЯ.

Рэдкая для нашых мясцін
качка-мандарынка плавае
ўздоўж набярэжнай
Мухаўца ў Брэсце

ЗБІВАЮЦЦА СА ШЛЯХУ ЦІ ШУКАЮЦЬ КОРМ

НАВІНЫ

Рэдкія для нашай краіны птушкі залятаюць да нас часта. У
кастрычніку ў Беларусь заляцела чарнагаловая чайка-рагатуха,
якая прапісалася на Чорным і Каспійскім морах. І зусім нядаўна
каля Гродна заўважылі даўгахвостага паморніка. Па якіх прычынах рэдкія віды залятаюць да нас, патлумачыў супрацоўнік па
прыродаахоўных пытаннях грамадскай арганізацыі «Ахова птушак
Бацькаўшчыны» Сямён ЛЕВЫ:
— Рэдкіх залётных відаў у нас налічваецца некалькі дзясяткаў.
Іх рэгістрацыі праводзяцца рэгулярна, амаль кожны тыдзень. Прычыны, чаму птушка завітала да нас, у кожным выпадку свае. Дзве
асноўныя — гэта прыродныя анамаліі і пошук корму. Напрыклад,
пласканосага плывунчыка — від, які пражывае ў тундры, сёлета занесла ў Беларусь моцным ветрам, што дзьмуў з Балтыйскага мора
ў наш бок. Разам з пласканосым плывунчыкам на Новалукомльскім
возеры апынулася і рэдкая для нашых мясцін чайка-моеўка. Птушкі
збіліся з маршруту і выпадкова трапілі на новыя тэрыторыі. Аднак
некаторыя віды птушыных залятаюць у неразведаныя мясціны ў пошуках корму. У кастрычніку мне давялося назіраць за каршаковай
савой у Светлагорскім раёне, хоць яе звычайныя месцы пражывання — краіны Поўначы. Хутчэй за ўсё, на прывычных арэалах ёй не
хапае мышэй, таму сава шукае іншыя месцы.
Кацярына РАДЗЮК.

Укралі... фуру

ПАЙШЛІ НА ДРУГІ ДЗЯСЯТАК
БАТЭ адзінаццаты раз стаў чэмпіёнам Беларусі

ПАДЗЕІ

або Птушыная талерантнасць

Як гэтая экзатычная птушка
аказалася ў Мухаўцы, дакладна ніхто не ведае. Не так даўно
такая ж прыгожая стракатая качачка была заўважана ў Лідзе. А
пастаяннае яе месца пражывання — Усходняя Азія (Кітай, Карэя,
Японія). У Расіі яна гняздзіцца ў
Хабараўскім і Прыморскім краях,
на Сахаліне і Амуры. Радзей сустракаецца ў Заходняй Еўропе.
Паводле назіранняў актывістаў
абласнога аддзялення грамадскай арганізацыі «Ахова птушак
Бацькаўшчыны», у Брэсце качку-мандарынку бачылі толькі ў
1987 годзе.
І вось стракатая прыгажуня
завітала да нас зноў. Яе з задавальненнем падкормліваюць
га ра джа не. Дзе ці пры хо дзяць
у за хап лен не ад маг чы мас ці
кі нуць крош ку ба то на пры гожанькай птушцы. Рэдкую гасціннасць праяўляюць пастаянныя на сель ні кі гэ та га ўчаст ка
ракі — лебедзі і качкі. Цікава,
што калі гады два таму на Муха вец пры ля це ла ма ран ка —
нырковая качка, яе не прынялі
пёрыс тыя мясцовыя птушкі і літаральна абскублі за тыдзень.
А гэ тую гос цю зу сім не ча паюць, важна праплываюць міма.
Навучыліся талерантнасці?
Святлана ЯСКЕВІЧ.

Яго тут любяць. Што любяць на «Лістападзе» — пацверджана шматлікімі
ўзнагародамі, якія атрымлівалі фільмы
Станіслава Гаварухіна за ўдзел у конкурсе ў папярэднія гады. Але гледачы
любяць фільмы Гавару хіна, прычым
яшчэ з савецкіх часоў. Ён вельмі вылучаўся тым, што імкнуўся рабіць нешта
па-свойму. Напрыклад, здымаў Уладзіміра Высоцкага ў фільме «Вертыкаль» і
культавым тэлефільме «Месца сустрэчы
змяніць нельга». Менавіта паводле яго
сцэнарыя быў створаны першы савецкі
баявік (яго цяпер так называюць) «Піраты ХХ стагоддзя». Псіхалагічны дэтэктыў
«Дзесяць негрыцянят» — таксама Гаварухіна. Але былі працы эпахальныя: дакументальны фільм «Так жыць нельга»
стаў партрэтам часу перабудовы. І сам
Гаварухін з таго часу — не толькі стварае
кінастужкі, але і актыўна бярэ ўдзел у
грамадскім жыцці. Мяняецца і яго творчасць. Цікава мяняецца, калі прасачыць.
«Варашылаўскі стралок» пра прынцыповага дзядулю савецкай загартоўкі.
А трохі пазней — стужка «Не хлебам
адзіным» (дарэчы, «золата» на «Лістападзе» ў 2005-м) пра складаны лёс ворагаў дзяржавы і пра тое, як проста было
патрапіць у гэтую катэгорыю грамадзян
СССР. Але глядач можа яшчэ любіць Гаварухіна-акцёра. Народная любоў адзна-

ФАКТЫ

МАЛАДЫМ — ДАРОГУ.
АЛЕ ПАД КАНТРОЛЕМ

Штогод мяняецца выгляд
гэтага населенага пунк та, у
Міханавічах з'яўляюцца новыя
вуліцы, растуць шматпавярховыя будынкі. Сюды цяпер можна даехаць не толькі аўтамабілем, але і ў камфартабельным
вагоне еўрапейскага класа

Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі
Павел з прадстаўнікамі мясцовай і раённай улады ў памяшканні,
якое будуецца для царкоўнага прыхода.

ГНАЎ НА ВЫСОКАЙ
ХУТКАСЦІ. АД КАГО?
Як было высветлена, пры перасячэнні скрыжавання хлопец не справіўся з кіраваннем. У момант
сутыкнення ў аўтамабілі знаходзіліся пяцёра маладых людзей — тры дзяўчыны і два хлопцы. Адна з
пасажырак, якая ехала на заднім правым сядзенні,
загінула на месцы. Яшчэ адну дзяўчыну аператыўна шпіталізавалі, аднак пазней яна таксама сканала. Астатнія ўдзельнікі дарожна-транспартнага здарэння атрымалі нязначныя цялесныя пашкоджанні.
Па факце здарэння ўпраўленне Следчага камітэта
па г. Мінску завяло крымінальную справу.

Станіслаў Гаварухін сумясціў прыемнае з карысным

«Князь Мышкін». Учора адбыўся
эксклюзіўны паказ фільма «Брыджыт Бардо ў «Пагардзе» Гадара»
і сустрэча з яго рэжысёрам Давідам
Цебулем.
На гэты раз «Лістапад» прымае
140 гасцей. На фестывалі адбываюцца майстар-класы, эксклюзіўныя
паказы, творчыя сустрэчы. Дарэчы,
для аматараў чырвонай дарожкі
можна паказаць сапраўдных фестывальных «зорак» — рэжысёраў,
якія прадстаўляюць свае фільмы.
Напрыклад, «Кіно пра Аляксеева»
прадставіў рэжысёр Міхаіл Сегал,
а 9 лістапада ў Музеі гісторыі беларускага кіно адбыўся яго майстар-клас. Заўтра адбудзецца майстар-клас вядомага дакументаліста
і выкладчыка (ці дакладней, настаўніка) Марыны Разбежкінай.
І напрыканцы некалькі слоў аб
тых, хто застаецца за кадрам, але
гэтае свята стварае. Дырэктар кінафестывалю Анжэліка Крашэўская,
праграмны дырэк тар неігравога
кіно Ірына Дзям'янава і праграмны дырэк тар ігравога кіно Ігар
Сукманаў. Самыя сапраўдныя, як
і запрошаныя рэжысёры, «зоркі»
«Лістапада».
Ірэна КАЦЯЛОВІЧ.

НАВІНЫ

Жудаснае дарожна-транспартнае здарэнне
са смяротным зыходам адбылося ў сталіцы
на вуліцы Ванеева. 18-гадовы кіроўца аўтамабіля «Додж» урэзаўся ў асвятляльную
мачту.

прэміум-класа, так і на «жыгулях». Бяспека залежыць, па-першае, ад прытрымлівання Правілаў
дарожнага ру ху; па-другое, ад фізічнага стану
кіроўцы; па-трэцяе, ад якасці адукацыі, якую мы
назіраем у аў ташколах сёння.
У сувязі з гэтым хацелася б звярнуць увагу
бацькоў маладых кіроўцаў: перш чым набыць аўтамабіль і перадаць яго для пастаяннай эксплуатацыі дзіцяці, пераканайцеся, што яно добра водзіць.
Як толькі малады чалавек атрымае вадзіцельскае
пасведчанне, кантроль павінен быць павышаным.
Не саромейцеся спыняць яго, указваць на памылкі.
Калі, умоўна кажучы, на правы здае 30-гадовы чалавек, ён падчас ваджэння, калі будзе выконваць
які-небудзь манеўр, не адзін раз пераканаецца ў
яго бяспецы, а калі адчуе сябе няўпэўнена на дарозе, самастойна пойдзе на дадатковыя гадзіны
ваджэння. А кіроўца ў 18-гадовым узросце яшчэ
не мае звычайнага чалавечага страху, асцярогі,
якія павінны прыйсці з узростам.

Між тым іншыя традыцыі, акрамя ўручэння спецыяльнага прыза,
такса ма пад трым лі ва юц ца. Ганаровы старшыня кінафес тывалю Расціслаў Янкоўскі прачытаў
верш, старшыня «Лістапада» Генадзь Давыдзька разбіў талерку
аб штатыў, і справа зроблена —
фестываль адкрыты, тут пачынае
панаваць толькі кіно, добрае фестывальнае кіно.
Нагадваю, што ў праграме кінафестывалю 163 карціны. Паказваюцца фільмы шасці конкурсаў,
у тым ліку Нацыянальнага кіно —
фестывальнай навінкі. Глядач можа
ўдзельнічаць у галасаванні, вынікі
якога адлюстраваны на сайце кінафестывалю.
Фестываль прапануе шмат унікальнага. Напрыклад, кіно ноччу
(па тры паказы) — засталася яшчэ
адна ноч з пятніцы на суботу, рэтраспектыва беларускага кіно з калекцыі Дзяржфільмафонду Расіі,
з якога ў кінатэатры «Перамога»
былі паказаны карціны «Саша»
(1930) і «У вялікім горадзе» (1928)
пад акам па не мент бе ла рус кай
гру пы ін ту і тыў най ім пра ві за цыі
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НОВЫ ХРАМ СТАРАЖЫТНАЙ ВЁСКІ

 Без правіл у галаве

КІРОЎЦА «ДОДЖА»
НЕ ПРАЙШОЎ
СКРЫЖАВАННЕ...

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
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У тыднёвым спартыўным
аглядзе «Звязда» распавядае пра найбольш цікавыя падзеі ў беларускім
футболе, чарговае фіяска «Цмокаў» і медальны
ўраджай беларускіх батуцістаў.

1. За два туры да заканчэння чэмпіянату краіны па футболе вызначыўся пераможца
першынства. БАТЭ на хатняй
арэне разграміў «Нафтан»
(4:0) і адзінаццаты раз стаў
чэмпіёнам Беларусі. У вырашальным матчы дублем вылучыўся Віталь Радзівонаў,
яшчэ два галы на рахунку
Аляксандра Карніцкага і Міхаіла Гардзейчука. Дарэчы,
апошні пасля паядынку заявіў,
што каманда збіраецца давесці бяспройгрышную серыю да
31 матча. А галоўны трэнер
барысаўчан Аляксандр ЕРМАКОВІЧ падзякаваў жодзінскаму «Тарпеда», які перайграў мінскае «Дынама» (2:1) і
аблегчыў «жоўта-сінім» шлях
да чэмпіёнства: «У любым выпадку, як бы «Дынама» ні згуляла, мы б выйшлі на поле з
нерэальнай матывацыяй. Тым
не менш, вялікі дзякуй «Тарпеда». Вядома, я запомню
гэты сезон як першы год самастойнай працы на пасадзе
галоўнага трэнера БАТЭ. Але
гэта дэталі, самае важнае, што
каманда — зноў чэмпіён».
У яшчэ адной сустрэчы
першай шасцёркі салігорскі

«Шахцёр» атрымаў упэўненую
перамогу над «Гомелем» —
3:0. Разам з тым вызначыліся
каманды з першай лігі, якія ў
наступным сезоне згуляюць
у вы шэй шым ды ві зі ё не. У
эліту беларускага футбола
вяртаюцца мазырская «Славія» і мікашэвіцкі «Граніт». За
яшчэ адну пуцёўку ў «вышку»
пазмагаецца каманда, якая
зойме трэцяе месца ў першай
лізе. Супрацьстаяць ёй у стыкавым матчы будзе магілёўскі
«Дняпро».
2. Хакейнае «ДынамаМінск» буй на са сту пі ла
«Адміралу» — 3:6. Адзначым,
што ў сярэдзіне трэцяга перыяду захоўваўся роўны лік на
табло — 3:3, але за апошнія
10 хвілін матча «зубры» прапусцілі тры шайбы. Пасля паядынку галоўны трэнер «Дына ма» Лю ба мір ПО КА ВІЧ

коратка рэзюмаваў характар
гульні: «Адмірал» забіваў першым, а мы ўвесь час даганялі. Да трэцяга перыяду гульня
была адкрытая, з інтрыгай...
Але за тым са пер нік за біў
двойчы, і, хоць хлопцы змагаліся, у нас ужо не атрымалася вярнуцца ў матч». Ужо
заўтра «Дынама» працягне
гасцявую серыю паядынкам
з фінскім «Ёкерытам».
3. У чар го вым мат чы
SEHA-лігі БГК імя Мяшкова
здабыў перамогу над македонскім «Вардарам» —
30:22. Сапраўдным героем
паядынку стаў варатар брастаўчан Іван Пешыч, які адбіў
15 кідкоў. Між іншым, 15 лістапада клуб згуляе супраць
«Заграба» ў Лізе чэмпіёнаў.
Пакуль падапечныя Жэлькі
Бабіча займаюць пяты радок
у сваёй групе.

4. «Цмокі-Мінск» працягнуў няўдалую серыю ў Лізе
ВТБ разгромным паражэннем ад пецярбургскага «Зеніта» — 58:97. Галоўны трэнер «Цмокаў» Андрэй КРЫВАНОС так пракаментаваў
вынік: «Хачу папрасіць прабачэння ў заўзятараў за гэты
«антыбаскетбол». Гулялі без
матывацыі. Чаму так здарылася? Будзем шукаць адказы.
Несумненна, на каманду цісне няпросты графік і былыя
няўдачы. Гульцы выдатна разумеюць, што пра іх кажуць і
пішуць, магчыма, таму і перагарэлі». Адзначым, што гэта
фіяска стала шостым запар
для мінскіх «драконаў».
5. Беларускія батуцісты
з чатырма медалямі вяртаюцца з чэмпіянату свету,
які праходзіў у амерыканскім
Дэйтоне-Біч. У індывідуальных скоках чэмпіёны Еўропы
Ганна Гарчанок і Уладзіслаў
Ганчароў заваявалі бронзавыя ўзнагароды. У сінхронных скоках Ганна Гарчанок
разам з Таццянай Пятрэняй
здабыла сярэбраны медаль,
падзяліўшы другі радок з канадскім тандэмам. У гэтай жа
дысцыпліне Уладзіслаў Ганчароў і Мікалай Казак таксама
ўзышлі на другую прыступку
п'едэстала. Ва ўсіх відах перамогу святкавалі кітайскія
спартсмены.
Дарына ЗАПОЛЬСКАЯ



У Віцебску кіроўца маскоўскай фірмы паведаміў
у міліцыю пра тое, што сагналі цягач «Мерседэс» з
паўпрычэпам.
Пры дапамозе расійскіх паліцэйскіх незвычайнае злачынства было хутка раскрыта. Фуру ў тэхнічна спраўным стане
знайшлі ў лесе ў Смаленскай
вобласці. Высветлілася, што
зладзеі праніклі ў незамкнутую кабіну аўто і скарысталіся
пакінутымі ў замку запальвання ключамі. У дачыненні да
двух беспрацоўных жыхароў
абласнога цэнтра, 1984 і 1985
нараджэння, заведзена крымінальная справа.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.
Нашых самых дарагіх, бясконца любімых бацькоў Ядзвігу
Браніславаўну і Леаніда Іванавіча БАНДАРЭВІЧАЎ з вёскі Драздоўшчына
Стаўбцоўскага раёна шчыра
віншуем з сапфіравым вяселлем, з 45-годдзем сумеснага
жыцця! Зычым
...На многія леты —
здароўя, дабра!
Хай кожны дзянёк
будзе ў свята!
Хай дом за вярсту
абыходзіць бяда,
А радасці будзе багата!
З любоўю заўсёды
ўдзячныя вам дачка, сын,
нявестка і ўсе вашы родныя.
P.S. Як стала вядома, шаноўныя маладажоны ўжо шмат
гадоў з'яўляюцца падпісчыкамі
«Звязды». Таму рэдакцыя далучаецца да гэтых віншаванняў
і шчыра зычыць шаноўным Ядзвізе Браніславаўне і Леаніду Іванавічу ў добрым здароўі, разам
адзначыць як залатое вяселле,
так і ўсе наступныя! Будзьма!

