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«ТЭРЫТАРЫЯЛЬНЫЯ
ВОЙСКІ З'ЯЎЛЯЮЦЦА
ЭФЕКТЫЎНЫМ СРОДКАМ
АБАРОНЫ ДЗЯРЖАВЫ»

Аб гэтым Прэзідэнт Беларусі, Галоўнакамандуючы Узброенымі
Сіламі Аляксандр Лукашэнка заявіў 3 лістапада, наведваючы стацыянарны пункт кіравання штаба зоны тэрытарыяльнай абароны
ў Мінску, паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара.
«Усё, што мы робім, — гэта не для паказухі. Нам паказуха не патрэбна».
Аляксандр Лукашэнка нагадаў аб сумных уроках гісторыі Вялікай
Айчыннай вайны, калі войскі захопнікаў прайшлі тэрыторыю Беларусі
літаральна за некалькі тыдняў. «Гэта што, нармальна? Каб гэтага не
здаралася, урокі трэба атрымліваць, трэба гэта памятаць».
Паводле яго слоў, тэрытарыяльныя войскі з'яўляюцца найбольш эфектыўным сродкам абароны дзяржавы ў выпадку знешняй агрэсіі. Такі падыход таксама дае магчымасць мінімізаваць фінансавыя затраты. Кіраўнік дзяржавы ў сувязі з гэтым адзначыў, што ў краіне няма магчымасці і
неабходнасці ўтрымліваць вялікую армію, якую трэба карміць, апранаць і
г.д. «У нас такой магчымасці сёння няма — і не трэба, але неабходна падрыхтаваць насельніцтва, каб яно магло ў патрэбны момант выканаць свае
функцыі. Гэта будзе самая эфектыўная абарона нашай дзяржавы. Таму што
яны непасрэдна прыйшлі з дому, з калектыву, і яны будуць усе ведаць, што
адбываецца». «Нам трэба захаваць нашу краіну. А калі ўсе будуць бачыць,
што мы гэтым сур'ёзна займаемся, — яны сюды ніколі не сунуцца».
Звяртаючыся да ваеннаслужачых запасу, якія прызваны ў тэрытарыяльныя падраздзяленні на час вучэння, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў
адказнасць кожнага ў справе абароны сваёй краіны. «Камусьці не падабаецца, камусьці нязручна, але гэта трэба», — сказаў кіраўнік дзяржавы.
Аляксандр Лукашэнка лічыць, што неабходна шырэй прапагандаваць
ідэі тэрытарыяльнай абароны, больш расказваць людзям аб тым, што
гэта такое і для чаго гэта трэба. Прэзідэнт запатрабаваў, каб у падрыхтоўцы тэрытарыяльных войскаў і арганізацыі тэрытарыяльнай абароны
быў поўнасцю выключаны ўсякі фармалізм. «Усё гэта — вельмі сур'ёзна,
і не таму, што мы нечага там баімся. Нам трэба забяспечваць бяспеку
сваёй краіны». Ён таксама нагадаў аб негатыўным вопыце савецкіх
часоў, калі пытанні абароны дзяржавы часта вырашаліся выключна
фармальна і былі адпрацаваны толькі на паперы.
Прэзідэнт даў высокую ацэнку дзеянням штаба зоны тэрытарыяльнай
абароны ў Мінску і асабіста мэра сталіцы. «Я бачу, што вы валодаеце
абстаноўкай, ведаеце, што і як трэба абараняць, як трэба дзейнічаць»,
— сказаў кіраўнік дзяржавы, звяртаючыся да старшыні Мінгарвыканкама Мікалая Ладуцькі, які таксама з'яўляецца кіраўніком савета абароны горада. Аналагічныя саветы ў абласцях Беларусі ўзначальваюць
губернатары. У сувязі з гэтым, каб падкрэсліць асаблівую важнасць і
адказнасць такой пасады, Прэзідэнт прыняў рашэнне прысвоіць воінскія
званні генерал-маёра кіраўнікам абласцей і горада Мінска.
Указваючы на Мікалая Ладуцьку, кіраўнік дзяржавы сказаў: «Ён з сённяшняга дня — генерал-маёр. Ён галавой адказвае за тэрытарыяльную
абарону. І гэта яго права, паінфармаваўшы Прэзідэнта, разгортваць усю
тэрытарыяльную абарону. Калі Прэзідэнт адобрыць, няхай разгортвае».
Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў Мінску неабходна штогод праводзіць вучэнні па тэрытарыяльнай абароне на базе аднаго з раёнаў.
Савету абароны сталіцы Прэзідэнт указаў на неабходнасць дасканала
прапрацаваць усе дакументы па арганізацыі тэрытарыяльнай абароны,
пры неабходнасці адаптаваць іх да ўмоў рэальнай абстаноўкі, унесці
адпаведныя змяненні. Пры гэтым галоўную ўвагу, на думку кіраўніка
дзяржавы, неабходна ўдзяліць якасці адбору і падрыхтоўкі кадраў для
тэрытарыяльных войскаў. Сама ж тэрытарыяльная абарона павінна быць
усенароднай і дасканала прапрацаванай.
Аляксандр Лукашэнка таксама выказаў меркаванне, што ядром фарміраванняў тэрытарыяльнай абароны павінны быць бізнэсмены, людзі
з дастаткам. «Бізнэсмены павінны быць ядром такіх фарміраванняў. Ім
ёсць, што губляць».
У ходзе наведвання стацыянарнага пункта кіравання штаба зоны
тэрытарыяльнай абароны ў Мінску Прэзідэнту далажылі аб сістэме тэрытарыяльнай абароны дзяржавы.
Прэзідэнту таксама прадэманстравалі дзеянні службовых асоб па кіраванні тэрытарыяльнымі войскамі пры ліквідацыі наступстваў дыверсіі
на адным з прадпрыемстваў, пошуку і знішчэнні дыверсійнай групы ўмоўнага праціўніка. Потым Аляксандр Лукашэнка азнаёміўся з арганізацыяй
заняткаў па інжынернай падрыхтоўцы з ваеннаслужачымі запасу.
Прэзідэнт наведаў таксама КУП «Спецпрадпрыемства Мінгарвыканкама», дзе размяшчаюцца склады запасаў матэрыяльных сродкаў
для тэрытарыяльных войскаў. Кіраўнік дзяржавы даў высокую ацэнку
ўбачанаму. «Калі ўсё ў краіне так будзе захоўвацца, то тады пытанняў
няма. Вельмі дастойна».
Аляксандр Лукашэнка 4 лістапада прадоўжыць удзел у вучэнні па
тэрытарыяльнай абароне на палігоне паблізу Гродна.

Беларусь i Турцыя
могуць падпiсаць
пагадненне
аб бязвiзавым рэжыме
да канца 2011 года
Аб гэ тым за явiў учора мiнiстр культуры i турызму Турцыi Эртурул Гюнай па вынiках
пасяджэння беларуска-турэцкай
мiжурадавай эканамiчнай камiсii, перадае БЕЛТА.
Мiнiстр замежных спраў Беларусi Сяргей Мартынаў у сваю чаргу
адзначыў, што пагадненне практычна гатова да падпiсання.
«Мы сёння абмяркоўвалi тэрмiн,
калi магчыма будзе на блiжэйшай
сустрэчы з маiм калегам з Турцыi
падпiсаць гэта пагадненне. Спадзяюся, што гэта будзе ў блiжэйшыя месяцы», — сказаў Сяргей
Мартынаў.
«Спадзяюся, што да канца гэтага года дакумент будзе падпiсаны»,
— дадаў мiнiстр культуры i турызму
Турцыi.
2 лiстапада быў падпiсаны даку мент аб ства рэн нi су мес най
кампанii па вытворчасцi беларускiх трактароў у Турцыi з патэнцыялам амаль 5 тыс. трак тароў да
2015 года.
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Першае «баявое хрышчэнне»
Ні ны Ві кенць еў ны як кі раў ні ка
прайшло ў Чэрвеньскім раёне. 14
гадоў таму яе — маладую маці траіх дзяцей — папрасілі ўзначаліць
вучэбную гаспадарку Смілавіцкага
вучылішча (зараз сельгасліцэй).
— Муж, як даведаўся, што я дала згоду, абурыўся: «Ніна, ты наогул ведаеш, што гэта такое?..»
(Алег Анатольевіч на той час ужо

Ёсць надзея!
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ВЫДАЕЦЦА З 9 ЖНІЎНЯ 1917 г.
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УСТАНОЎЛЕНЫЯ

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ,
НБ РБ З 4.11.2011 Г. (ДЛЯ Б/Н РАЗЛІКАЎ)

1 долар ЗША.............8 580,00
1 еўра ......................11 820,00
1 латвійскі лат ........16 874,76
1 літоўскі літ..............3 434,04

1 чэшская крона ..............470,57
1 польскі злоты ............2 699,24
1 расійскі рубель .............280,00
1 украінская грыўня .....1 078,89

КУРСЫ ЗАМЕЖНЫХ ВАЛЮТ
ДЛЯ БЕЗНАЯЎНЫХ РАЗЛІКАЎ

ЦЭНТРАБАНК РФ

USD .......................30,8438
10 UAH ..................38,4706
10000 BYR ............35,9485
EUR .......................42,2128

А П О Ш Н Я Я
І Н Ф А Р М А Ц Ы Я
С У Т А К

ПЕНСІІ ЗА 7 ЛІСТАПАДА БУДУЦЬ ВЫПЛАЧАНЫ
Ў БЕЛАРУСІ НА 2-3 ДНІ РАНЕЙ
У Беларусі графік выплаты пенсій скарэктаваны ў сувязі са
святкаваннем 7 лістапада Дня Кастрычніцкай рэвалюцыі. Аб гэтым
паведамілі БЕЛТА ў РУП «Белпошта».
Датэрміновая выплата пенсій (дапамог) за 7 лістапада ў аддзяленнях
паштовай сувязі горада Мінска, Брэсцкай вобласці і гарадскіх аддзяленнях паштовай сувязі Магілёўскай вобласці пачнецца з 4 лістапада.
У астатніх аддзяленнях паштовай сувязі Віцебскай, Мінскай, Гомельскай, Гродзенскай абласцей і сельскіх аддзяленнях паштовай сувязі
Магілёўскай вобласці — з 5 лістапада гэтага года.
Фінансаванне для выплаты пенсій будзе праведзена своечасова і
ў неабходным аб'ёме.

СВЯТА ЖУРАВІН
У вёсцы Альманы Столінскага раёна, на самым ускрайку Альманскіх
балот, прайшло незвычайнае свята — свята журавін. Акрамя традыцыйных святочных песень, танцаў, карагодаў, тут ушаноўвалі самых руплівых
збіральніц ягад. Былі розныя конкурсы, сярод іх — самыя нечаканыя.
Напрыклад, трэба было з'есці шклянку кіслых ягад і не зморшчыцца. А
тых, хто набыў латарэю «Балотныя дары», чакалі розныя выйгрышы.
Арганізаваў такое свята раённы аддзел культуры. І жыхары вёскі з
задавальненнем падтрымалі ідэю: для многіх з іх збор ягад стаў адной
з крыніц папаўнення сямейнага бюджэту.
Яна СВЕТАВА.

«Муж быў упэўнены,
што з-за працы
будуць закінуты сям'я,
дом і ўжо немаладыя
бацькі»

працаваў дырэк тарам саўгаса).
Але адступаць было позна. Як кажуць, узяўся за гуж — не кажы,
што не дуж.
У гаспадарку, якую даверылі Ніне Жалязновай, ніхто не рваўся кіраўніком. І не дзіўна. Мала таго, што
яна знаходзілася наводшыбе, дык і

працавалі там у большасці людзі,
асуджаныя за цяжкія злачынствы.
— Гэта быў няпросты час, — узгадвае Ніна Вікенцьеўна, — але і ён
з годнасцю перажыты. Не без падтрымкі былога дырэктара вучылішча
Сяргея Дзмітрыевіча Анціпенкі ды
калектыву — тых мудрых і працаві-

тых людзей, якія спачувалі мне, як
маладой жанчыне і маці. І, ведаеш,
усё ў нас атрымалася: агульнымі
намаганнямі паднялі гаспадарку на
годны ўзровень. Пасля двух гадоў
той школы я зразумела, што змагу працаваць кім заўгодна.

ЗУБР З ЗАПЧАСТАК
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РАК — НЕ ПРЫСУД

ОЖНЫ год у Беларусі выяўляюцца 42
тысячы новых выпадкаў анкалагічных
захворванняў. Колькасць пацыентаў са
злаякаснымі захворваннямі за апошнія
10 гадоў вырасла істотна — з 33 тысяч да
42 тысяч штогод. Такім чынам, прырост
склаў 25 працэнтаў. І калі такія тэмпы захаваюцца і далей, то праз 20 гадоў у Беларусі будуць выяўляюцца штогод ужо да 78
тысяч новых выпадкаў раку. На дыспансэрным уліку сёння знаходзіцца кожны
саракавы жыхар нашай краіны.
Людзі пенсійнага ўзросту складаюць у агульнай колькасці хворых на рак 69 працэнтаў, людзі
працаздольнага ўзросту — 31 працэнт. Сярод
мужчын на першым месцы па распаўсюджанасці стаіць рак лёгкага, за ім ідуць рак скуры і рак
прастаты. У жанчын «лідзіруюць» рак скуры,
рак малочнай залозы, рак тоўстага кішэчніка і
цела маткі. Гэтыя лічбы былі агучаны з трыбуны ІV з'езда анколагаў Беларусі, які адкрыўся
ўчора ў Мінску.
— Анкалагічныя захворванні, мы гэта цудоўна разумеем, з'яўляюцца адной з самых значных сацыяльна-эканамічных праблем сучаснага
грамадства, — падкрэсліў у сваім выступленні
перад дэлегатамі з'езду анколагаў віцэ-прэм'ер
беларускага ўрада Анатоль ТОЗІК. — Доўгі
час анкалагічныя захворванні лічыліся невылечнымі, а людзі, якія захварэлі на рак, былі
фактычна асуджаны на гібель, незалежна ад іх
узросту і сацыяльнага становішча. Усё змянілася ў апошнія гады... Новыя надзеі на перамогу
над страшэннай хваробай прынеслі апошнія
дасягненні ў анкаімуналогіі і анкагенетыцы.

Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіас Папандрэу можа
пакінуць сваю пасаду ўжо ў чацвер, паведамляе брытанская ВВС. Паводле гэтых звестак, у самы бліжэйшы
час кіраўнік урада прыбудзе на сустрэчу з прэзідэнтам
краіны Кароласам Папульясам і, як чакаецца, паведаміць пра жаданне сысці ў адстаўку.

КУРСЫ НЕКАТОРЫХ БАНКАЎ НА 3 ЛІСТАПАДА
«Белінвестбанк»: долар ЗША — 8400 і 8650; еўра —
11400 і 11850; расійскі рубель — 260 і 280.
«БПС-Ашчадбанк»:
долар ЗША — 8550 і
ISSN 1990 - 763X
8650; еўра — 11630 і
11940; расійскі рубель
— 272 і 283.
«Белаграпрамбанк»:
долар ЗША — 8450 і 8700;
еўра — 11550 і 11920; расійскі рубель — 268 і 283.

С

ЫРЭКТАР гаспадаркі
«Азярыцкі-Агра»
Ніна Жалязнова,
без перабольшвання,
не толькі вопытны
кіраўнік, але і любячая
жонка, клапатлівая маці,
свякроў, бабуля...
Як у яе атрымліваецца
сумяшчаць, на першы
погляд, здаецца,
несумяшчальныя рэчы —
кар'еру і сям'ю,
даведалася спецыяльны
карэспандэнт «Звязды».

ПАПАНДРЭУ АБВЕРГ ЧУТКІ
ПРА СВАЮ ХУТКУЮ АДСТАЎКУ

Учора на адзінай сесіі Беларускай валютна-фондавай
біржы долар падаражэў на 70 рублёў, еўра — на 20. Расійскі
рубель застаўся на ранейшым узроўні.
Уладзіслаў КУЛЕЦКІ.
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Міністр замежных спраў Ізраіля Авігдор Ліберман
заявіў, што паведамленні СМІ пра планы яго краіны нанесці авіяўдары па Іране не адпавядаюць сапраўднасці,
паведамляе NEWSru Іsrael.
У інтэрв'ю выданню Ліберман адмовіўся «каментаваць балбатню вакол іранскай тэмы» і дадаў, што «гэтая безадказная
балбатня наносіць рэальную шкоду». «Скажу толькі, што 99%
апублікаванага ў прэсе па гэтай тэме не мае ніякага дачынення да сапраўднасці», — падвёў рысу кіраўнік МЗС Ізраіля.
Гэта быў адказ міністра на паведамленне ізраільскай
газеты «Haaretz», у якой гаварылася, што кіраўнік урада
Ізраіля Біньямін Нетаньяху і міністр абароны Эхуд Барак
ужо змаглі заручыцца падтрымкай міністра замежных спраў
Авігдора Лібермана, які раней выступаў супраць атакі на
Іран. Таксама раней «Jerusalem Post» паведаміла, што
Ізраіль мае гатовы план нанясення авіяўдару па іранскіх
ядзерных аб'ектах, у рамках якога плануецца задзейнічаць
сотні самалётаў.

ТОЛЬКІ РАСІЙСКІ РУБЕЛЬ «СТАІЦЬ»,
АСТАТНІЯ — ПАДРАСЛІ

Р

«Аптымізм у вачах і ўсмешка —
гэта палова поспеху жанчыны-кіраўніка».

ІЗРАІЛЬ АБВЕРГ ПЛАНЫ ЎДАРУ
ПА ІРАНЕ

8 лістапада 2011 года ў 15.00 у зале пасяджэнняў Савета Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 4) адбудзецца
пасяджэнне сёмай сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь чацвёртага склікання.

А

ДВА КІРАЎНІКІ Ў АДНОЙ ГАСПАДАРЦЫ,
У АДНОЙ ХАЦЕ...

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

Л

Фота БЕЛТА.

Аляксандр ЛУКАШЭНКА:

Е

Дзякуючы пастаяннай увазе з боку дзяржавы
і асабіста Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, анкалогія пераўтварылася ў адну з самых дынамічных галін у сістэме аховы здароўя
нашай краіны. Для нас дарагое жыццё кожнага
чалавека, а для хворага — дарагая кожная хвіліна яго жыцця. Таму перад беларускімі спецыялістамі сёння стаіць шэраг важных задач.
Адна з іх — наладжванне вытворчасці айчынных
супрацьпухлінных лекавых сродкаў і ўкараненне
сучасных эфектыўных метадаў лячэння.
Міністр аховы здароўя Васіль ЖАРКО паведаміў, што на фоне росту захваральнасці на
рак смяротнасць ад злаякасных новаўтварэнняў
зменшылася ў краіне за апошняе дзесяцігоддзе
амаль на 5 працэнтаў. Ён адзначыў таксама станоўчую дынаміку пяцігадовай выжывальнасці
і павелічэння працягласці жыцця пацыентаў з
анкалагічнай паталогіяй.
Разам з тым, актуальнымі застаюцца пытанні першаснай прафілактыкі раку, змяншэння
ўплыву канцэрагенных фактараў, прапаганды
здаровага ладу жыцця. «Ранняя дыягностыка
раку ў Беларусі пакуль не дасягнула лепшых замежных паказчыкаў, — канстатаваў
міністр. — Застаецца высокай смяротнасць і
інвалідызацыя асоб працаздольнага ўзросту,
хворых на рак.
Васіль Жарко дадаў, што з мэтай ранняй дыягностыкі анкалагічных захворванняў у апошнія
гады ў нашай краіне было распачата правядзенне
скрынінгу раку прастаты, на чарзе — арганізацыя
скрынінгу раку малочнай залозы і шыйкі маткі,
што дае надзею істотна палепшыць у бліжэйшай
будучыні дыягностыку гэтых захворванняў.

Аднак сам Папандрэу заявіў на экстраннай сустрэчы савета міністраў у Афінах у чацвер, што ён не ідзе ў адстаўку,
а прыняў рашэнне аб фарміраванні ўрада нацыянальнага адзінства, паведамляе «Інтэрфакс» са спасылкай на
грэчаскае тэлебачанне. Раней у канцылярыі Папандрэу
заяўлялі, што «прэм'ер-міністр не сыходзіў у адстаўку і не
збіраецца гэта рабіць».
Экстраннае пасяджэнне ўрада Папандрэу склікаў на
фоне пратэстаў міністраў і дэпутатаў правячай партыі, якія
патрабуюць адмены рэферэндуму па крэдытным пагадненні
Грэцыі з ЕС, а некаторыя — фарміравання кааліцыйнага
ўрада, адзначае РІА «Навіны».

У ЧЫРВОНЫМ МОРЫ ЗАГАРЭЎСЯ
ПАРОМ, ЯКІ ПЕРАВОЗІЎ
1,2 ТЫСЯЧЫ ЧАЛАВЕК
Моцны пажар адбыўся на борце пасажырскага парома, што курсіраваў па Чырвоным моры паміж іарданскім портам Акаба і егіпецкім Нувейба, паведамляе
інтэрнэт-партал Al-Ahram. У момант НЗ на судне знаходзіліся каля 1,2 тысячы чалавек, у асноўным грамадзяне Егіпта, якія працуюць за мяжой і вярталіся дадому з
суседніх краін для святкавання мусульманскага свята
Курбан-байрам у наступную
нядзелю.
На судне была праведзена
вы ра та валь ная апе ра цыя, у
якой удзельнічалі егіпецкія ваенныя. Выратавальнікі правялі
эвакуацыю пасажыраў з Pella
на «Эйлу». Пакуль працягвалася эвакуацыя, міністр транспар-

— Будучыня анкадыягностыкі — за малекулярна-генетычнай дыягнос тыкай ракавых
захворванняў, — упэўнены дырэктар Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра анкалогіі і медыцынскай радыялогіі Алег СУКОНКА. — Расшыфроўка прычын узнікнення
пухлін з улікам генетычных фактараў дазволіць
выбраць для кожнага хворага індывідуальную
тактыку лячэння ў залежнасці ад генетычнай
карціны.
Сёння на тэрыторыі РНПЦ анкалогіі і медыцынскай радыялогіі ўжо вядуцца падрыхтоўчыя
работы да будаўніцтва малекулярна-генетычнай лабараторыі — адной з першых на постсавецкай прасторы. У цэлым па краіне спецыялізаваную анкалагічную дапамогу аказваюць
насельніцтву 970 урачоў, з іх 378 анколагаў, 118
радыёлагаў і 474 урачы іншых спецыяльнасцяў.
А навуковы патэнцыял анкалагічнай службы налічвае 30 дактароў і 87 кандыдатаў навук.
ІV з'езд ан кола гаў будзе пра ца ваць на
працягу трох дзён. Спецыяліс ты, у тым ліку
і замежныя госці з Расіі, Малдовы, Францыі,
Аўстрыі, Швейцарыі, Германіі, Галандыі плануюць абмеркаваць такія важныя пытанні, як
стварэнне рэгістра ракавых сем'яў, ідэалогію
развіцця дзіцячых канцрэгістраў, сучасныя алгарытмы планавання апраменьвання, мадэлі
арганізацыі паліятыўнай дапамогі анкалагічным хворым. Алег Суконка канстатаваў, што
сёння ў Беларусі адэкватнае абязбольванне атрым лі ва юць менш як 50 пра цэн таў
ан ка ла гіч ных па цы ен таў у тэр мі на льнай
стадыі хваробы.
Надзея НІКАЛАЕВА.

ту Егіпта Алі Зейн аль-Абідзін заявіў егіпецкаму спадарожнікаваму тэлеканалу «Ан-ТБ», што пажар на борце патушаны
на 75%, пацярпелых сярод пасажыраў няма.

У ЛОС-АНЖЭЛЕСЕ САБАКАМ
ЗАБАРАНІЛІ БРАХАЦЬ
БОЛЬШ ЗА 10 ХВІЛІН
Суд Лос-Анжэлеса абавязаў уладальнікаў сабак «сачыць за языком»
сваіх гадаванцаў пад пагрозай штрафу. Цяпер сабакі могуць бесперапынна брахаць не больш за 10 хвілін. Кожная наступная хвіліна — платная і можа
абысціся іх уладальнікам у 1000 долараў,
перадае ІТАР-ТАСС.
Новую гісторыю ў заканадаўстве штата пачаў мясцовы жыхар Гэры Леанард. Пранізлівы брэх
маленькага суседскага сабакі, што даносіўся да яго вушэй і
ўдзень, і ўначы, канчаткова выматаў нервы Леанарда, і той
падаў скаргу ў мясцовую службу кантролю за жывёламі.
Гарадскі суд Лос-Анжэлеса, разгледзеўшы скаргу, тайным
галасаваннем аднадушна пастанавіў абавязаць мясцовыя
ўлады ўнесці ў гарадскія законы аб утрыманні гадаванцаў
папраўкі, якія накладаюць штраф на гаспадароў празмерна «гаваркіх» сабак. Згодна з рашэннем, пасля ўнясення
паправак сабакі змогуць бясплатна брахаць толькі першыя
10 хвілін ці не больш за 30 хвілін кожныя тры гадзіны. Вымяраць працягласць брэху будуць супрацоўнікі гарадскіх службаў кантролю. За першы «праступак» сабакі яе ўладальнік
заплаціць 250 долараў, за другі — 500, за трэці — ужо 1000.
Пры гэтым сістэма штрафаў закране як гаспадароў мясцовых гадаванцаў, так і «гасцей» горада.

Жыхар вёскі Азёры (Гродзенскі раён) Раман Бейбуцян за 3 месяцы
зрабіў зубра з запчастак ад савецкіх аўтамабіляў. Усе дэталі Раман
збіраў на звалках. Зубр важыць больш за адну тону. У ход пайшлі амартызатары, спружыны, рысоры, розныя дэталі падвескі аўтамабіляў,
счаплення. Цікава, што Раман ніколі жывога зубра не бачыў.

ДЗЯЎЧЫНКА ПАД КОЛАМІ ТРАЛЕЙБУСА
У Віцебску а пятай гадзіне дня вадзіцель тралейбуса 1964 года
нараджэння наехала на 13-гадовую вучаніцу 8-га класа. Дзяўчына
перабягала дарогу па пешаходным пераходзе на чырвоны сігнал
святлафора. З траўмай ступні яна шпіталізавана.
А паблізу райцэнтра Глыбокае вечарам грузавая аўтамашына «Мерседэс», за рулём якой знаходзіўся 35-гадовы жыхар горада Ашмяны,
збіла пенсіянерку 1935 года нараджэння, якая пераходзіла праезную
частку ў неўстаноўленым месцы. Жанчына ад атрыманых траўмаў
памерла на месцы.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

ЗАГІНУЎ САМ І ЛЕДЗЬ НЕ ЗАГУБІЎ СЯМ'Ю ЎНУКА
Пажар у прыватным доме ў вёсцы Багушава Пінскага раёна
здарыўся ноччу. Пажарных выклікала суседка.
Калі тыя прыбылі на месца, дах жылля быў цалкам ахоплены полымем, дом гарэў знутры. Суседзі паведамілі, што ў доме, які належаў
пенсіянеру 1933 года нараджэння, могуць быць людзі: акрамя гаспадара, яшчэ яго 30-гадовы ўнук з жонкай (на год маладзейшай), і іх
дзеці — васьмігадовы сын і шасцігадовая дачка.
Як расказалі ў Цэнтры даследаванняў ў галіне бяспекі жыццядзейнасці Міністэрства па надзвычайных сітуацыях, калі пачаўся пажар,
сям'я ўнука была ў адным пакоі, а сам гаспадар спаў у іншым. Пах дыму адчула жанчына, якая адразу пабудзіла мужа і дзяцей. Яны хутка
пакінулі дом. Падыхаўшы свежым паветрам, унук потым кінуўся назад
ратаваць дзеда, аднак з-за моцнага задымлення страціў прытомнасць і
самастойна выйсці на вуліцу ўжо не змог. Работнікі МНС знайшлі мужчыну каля выхаду з дома, на верандзе. На шчасце, ён не пацярпеў і ў
шпіталізацыі патрэбы не мае. А гаспадара дома пажарныя знайшлі на
ложку ў сваім пакоі без прыкмет жыцця... Як расказаў унук, дзед меў
звычку шмат курыць, мог ноччу ўстаць і выйсці з гэтай мэтай на кухню.
Менавіта з кухні і пачаўся пажар. Мяркуецца, што яго выклікала незатушаная цыгарэта. Усе жыльцы дома характарызуюцца са станоўчага
боку, іх домаўладанне было адзначана як дом узорнага парадку.
Сяргей РАСОЛЬКА.

У ГРОДНЕ МУЖЧЫНА ПРЫЗНАЎСЯ МІЛІЦЫІ,
ШТО ЯГО НІБЫТА НАНЯЛІ ЎЗАРВАЦЬ ГАЗАПРАВОД
У Гродне 36-гадовы рабочы будаўнічай фірмы звярнуўся ў
міліцыю з заявай аб тым, што яго завербавалі для падрыву газаправода ў Віцебскай вобласці за 50 тысяч долараў.
Падчас праверкі аператыўнікі высветлілі, што мужчына за апошні год
некалькі разоў падманваў знаёмых і браў у іх грошы, паведаміў начальнік
прэс-службы УУС Гродзенскага аблвыканкама Георгій Еўчар. У прыватнасці, сёлета ў студзені ён узяў у доўг у сваёй знаёмай 3 тысячы долараў і
не збіраўся вяртаць. Праз некалькі месяцаў яшчэ ў адной жанчыны ён узяў
2,3 мільёна быццам бы для хабару чыноўніку за пастаноўку яе на чаргу для
будаўніцтва жылля. Яшчэ праз нейкі час ахвярай махляра стаў 48-гадовы
мужчына, які перадаў яму на «развіццё бізнэсу» 1,2 тысячы долараў і 4
мільёны рублёў. Было заведзена некалькі крымінальных спраў.
А вось інфармацыя аб вярбоўцы мужчыны для тэрарыстычнага акта
на газаправодзе не пацвердзілася. Таму матывы мужчыны высвятляе
не толькі міліцыя, але і псіхіятры.
Алена АЎЧЫННІКАВА.
Навіны Беларусі і замежжа ў рэжыме on-line на сайце «Звязды» — www.zviazda.by

