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ЛЮСТЭРКА

13 чэрвеня 2012 г.

ПАСЛЯ 70 УСЁ ТОЛЬКI ПАЧЫНАЕЦЦА!
ШАЎЧЭНКА
ЎСПОМНIЎ
МАЛАДОСЦЬ
У панядзелак адбылiся два
апошнiя матчы першага круга
чэмпiянату Еўропы. У групе D
першымi высвятлялi адносiны
каманды Англii i Францыi. Перамога не далася нi тым, нi другiм
— крыху сумнаватая нiчыя з лiкам 1:1. А вось у Кiеве гаспадары
турнiру вельмi хацелi перамагчы ў стартавым матчы, i гэта ў iх
атрымалася! Дублем адзначыўся
ветэран каманды, калiсьцi зорка iтальянскага «Мiлана» Андрэй
Шаўчэнка. Шведы змаглi забiць
толькi адзiн мяч i ў вынiку сур'ёзна сапсавалi сабе шансы на
плэй-оф — бо наперадзе гульнi
з Англiяй i Францыяй.

ЦIКАВЫЯ ФАКТЫ
ПРА ЕЎРА-2012
Кошт кубка, якi дастанецца
пераможцам Еўра-2012, ацэньваецца ў 20 тысяч еўра. Ён
зроблены з чыстага серабра
i важыць 8 кiлаграмаў.
Гэты чэмпiянат Еўропы першы, якi праходзiць ва Усходняй
Еўропе.
На чэмпiянат Еўропы прыбы лi 368 фут ба лiс таў, якiя
прадстаўляюць 136 клубаў з
24 чэмпiянатаў.
Па аналогii з паўднёва-афрыканскiмi вувузеламi, ва Украiне
плануюць дудзець у зазулiцы.
Яны зроблены з глiны i зусiм не
раздражняюць сваiм гукам.

Толькi два гульцы не працягваюць сваю клубную кар'еру ў Еўропе: Робi Кiн гуляе
ў ЗША, а Крысцiян Вельхельмсан у Саудаўскай Аравii.
Фут ба лiс ты збор най Англii
ўсе без выключэння гуляюць у
родным чэмпiянаце. А ў складзе
зборнай Iрландыi няма нiводнага
гульца, якi прадстаўляе чэмпiянат сваёй краiны.
Лепшым бамбардзiрам за
ўсю гiсторыю фiнальных частак чэмпiянатаў Еўропы стаў
дзейны кiраўнiк УЕФА — Мiшэль Плацiнi. У 1984 годзе
француз забiў 9 мячоў у 5
матчах.
Самым юным гульцом турнiру
стаў Етра Вiлем з Нiдэрландаў.
Сёння яму споўнiлася 18 гадоў,
2 месяцы i 12 дзён.
Са мым во пыт ным фут балiстам аказаўся грэчаскi галкi пер Кан стан цi нас Хал кi яс,
якому сёння стукнула 38 гадоў i 12 дзён. Грэк так са ма
быў пры лi ча ны i да са мых
вы со кiх гуль цоў спа бор нiцтваў разам са шведам Андэрсам Свен санам. Па рач цы не
хапiла толькi па санты мет ру
да двухмят ровай адзна кi.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
А вось i сам усмешлiвы гаспадар...
— Падабаецца? — ловiць мой захоплены
погляд Генадзь Герасiмавiч. — Гэты вясёлы
дамок ужо даўно ператварыўся ў своеасаблiвую выдатнасць Жлобiна. Турысты сюды часта
прыходзяць, фатаграфуюцца на яго фоне. А
адзiн фотамастак з Аўстрыi змясцiў здымак
церамка ў замежным часопiсе з подпiсам «Такая Беларусь». Што таiць, мне вельмi прыемна, што ў замежных сяброў такiя асацыяцыi з
нашай краiнай.
«Без усмешкi не ўваходзiць!» — чытаю вiтальны надпiс на брамцы i ў чаканнi сюрпрызаў праходжу далей. Праходжу далей i не веру
сваiм вачам: у двары, рукой дастаць ад дома,
распасцiраецца сам Днепр.
— Гэта мой куток здароўя, — падводзiць
да размаляванага памосту ля самага берага
ракi спадар Пархоменка. — Тут раблю зарадку, лаўлю рыбу. Рыбалка — гэта адно з маiх
раннiх захапленняў, якое я пранёс праз усё
жыццё. I не дзiўна: нарадзiўся i вырас на беразе Дняпра. Таму, колькi сябе памятаю, з вудай
неразлучны. Праўда, даўней нiякiх спiнiнгаў,
нават лёскi не было, дык выдзiралi валасiнкi
з конскага хваста, звязвалi i лавiлi рыбу. Лавiлi шчупакоў i на пяцельку. Вы, пэўна, пра
такую снасць i блiзка не чулi?.. Гэта звычайны
дубчык, на канцы яго зроблена пяцелька з
лёскi. Мы ведалi, дзе шчупакi любiлi затрымлiвацца, падкрадалiся, асцярожна надзявалi
празрыстую пятлю на галаву рыбiне i радавалiся ўлову.
З Дняпром у Герасiмавiча звязана шмат
гiсторый. Дарэчы, менавiта рэчка адбiла ў яго
ахвоту да сотавых тэлефонаў.
— Мне трэба на кожны тыдзень новы мабiльнiк. Бо як нi пайду да Дняпра працаваць,
мабiльнiк боўць у ваду — толькi яго i бачылi.
Раз, другi.... Урэшце я адмовiўся ад гэтай раскошы: жылi ж раней неяк. Каму цiкава, той
знойдзе. Вы ж знайшлi...

«Ваенныя рэлiквii знаходжу проста
на агародзе...»
У двары пад кедрам кiдаецца ў вочы каска
часоў фiнляндскай вайны, кажух ад гранаты,
фаўст-патрон, штык, ствол нямецкага кулямёта...
— Многiя з гэтых трафеяў вайны знайшоў
сам, некаторыя проста на агародзе, — распавядае спадар Пархоменка. — На Жлобiншчыне iшлi баi, i маўклiвых сведкаў крывавага часу
засталося нямала. Нешта прыносiлi i сябры,
людзi, якiя чулi пра маё захапленне.
— Маеце на ўвазе свае iнсталяцыi?
— Так, вы можаце iх убачыць у нашым мясцовым краязнаўчым музеi. Сярод iх найбольш
каштоўная — двухметровая iнсталяцыя з калючага дроту, стужкi кулямёта Гарунова, супрацьтанкавай мiны, дыска кулямёта Дзегцярова, хваставiка супрацьпяхотнай мiны, каскi з
поля бою з прабоiнай ад кулi... Вянчае ж гэтую
кампазiцыю фiгурка воiна-пераможца.
— А што за драўляныя фiгуркi ў вас на
акне? Я iх яшчэ з дарогi прыкмецiла...
— Усiх гэтых птушачак ды спартсменаў не
я прыдумаў — сама прырода. Я толькi ўбачыў
i скампанаваў. Вось гэтая работа (дастае фi-

гурку вязня, якi нясе крыж) для мяне адна з
самых дарагiх, яна была на выставе ў Гомелi.
Я нi рук не закладваў, нi ног не прырабляў. Так
выраслi галiнкi, можаце сабе ўявiць? Толькi
нагавiцы пашыў, бо голых вязняў не было,
хоць нешта ды насiлi. Кампазiцыя абнесена
сапраўдным нямецкiм калючым дротам з канцлагера Азарычы.
Цiкавасць майго жыццялюба да тэмы вайны не выпадковая: 8-гадовым хлопчыкам Гена
Пархоменка стаў вязнем фашысцкага лагера смерцi Азарычы. Там ад голаду i холаду
памерлi яго два браты. Пра гэта адна з яго
кнiг «Азарычы — боль мой», якая выйшла да
60-годдзя Перамогi.
— Усё жыццё марыў пасля выхаду на пенсiю выдаць кнiгу, каб расказаць людзям праўду пра Азарычы. Гэты боль застаўся са мной
назаўсёды. Колькi гадоў таму выйшла ў свет i
яшчэ адна мая кнiга «Пра Жлобiн, землякоў i
не толькi». Гэта шматгадовая праца аб гiсторыi
горада, вайне, жлабiнчанах. Ведаеце, мне тэлефанавалi землякi з усiх куткоў былога Саюза, з
Iзраiля. Дзякавалi за тое, што даў магчымасць
«як быццам падыхаць родным паветрам, паблукаць па вулiцах Жлобiна». Цяпер працую над
новымi дакументальнымi зборнiкамi.

Мне не шанцавала, доўга не шанцавала ў
жыццi. Раз ажанiўся — няўдала. I толькi на
схiле гадоў, калi мне ўжо было за 70, сустрэў
сапраўднае каханне.
— Генадзь Герасiмавiч, раскажыце пра
сваiх бацькоў. Калi б у вас была магчымасць звярнуцца да iх, што б iм сказалi?
— Дзякуй, што падарылi мне жыццё. Мацi
за тое, што выратавала ў канцлагеры, а пасля
выхадзiла хворага на тыф у шпiталi. На жаль,
тату свайго амаль не памятаю. Ён загiнуў у
1945 годзе. Пазней я знайшоў яго запiсы па
краязнаўстве: ён быў выкладчыкам гiсторыi.
Пэўна, ад яго па генах мне i перадалася цiкавасць да гiсторыi роднага горада.

«НАША СIЛА — У ПЛАЎКАХ...»
Самае вялiкае свята ў Жлобiне — Дзень
металурга. У гэты дзень па традыцыi праходзiць карнавал з прызавымi месцамi за лепшы касцюм. У iм вось ужо колькi гадоў запар
удзельнiчае i наш герой.
— Дагэтуль усе ўзгадваюць з усмешкай
майго Супермена з надпiсам на грудзях «Наша сiла — у нашых плаўках». Iшоў па горадзе
i ў касцюме Кашчэя Бессмяротнага: надзеў
чорныя калготкi, вадалазку, намаляваў на iх
косцi, спецыяльна зрабiў карону i шпагу. Быў
таксама i любiмай цешчай. Усе касцюмы, у
тым лiку i вось гэты — нацыянальны даматканы — сам распрацоўваў i шыў.
Як высветлiлася, Генадзь Пархоменка ў
свой час скончыў студыю кiнаакцёра пры «Беларусьфiльме». У студэнцкiя гады здымаўся
ў эпiзадычных ролях з такiмi зоркамi, як Рыта
Макагонава ў фiльме «Наперадзе круты паварот» i нават з легендарным Георгiем Жжонавым у карцiне «Чалавек не здаецца».
— Ён iграў камандзiра, а мы былi яго салдатамi. Эх, мы з iм нават па сто грам у перапынку выпiлi. Цiкава ўсё
гэта было.
Цэлы год пасля заканчэння студыi кiнаакцёра маладога Пархоменку запрашалi
на здымкi. Але ён, на той час
ужо дыпламаваны трэнер
(скончыў вышэйшую школу
трэнераў), вырашыў вярнуцца на малую радзiму i прысвяцiць сябе дзецям.
— Работа трэнера мне
была па душы. Ды i калi
шчыра, вялiкiя гарады не для
мяне. А ў родным Жлобiне я
шчаслiвы.
— Вы прак тыч на ўсё
жыццё прапрацавалi трэ-

нерам па валейболе. Якiмi дасягненнямi
ганарыцеся?
— Усё жыццё, колькi сябе памятаю, гуляў
у футбол — у школе, армii, iнстытуце. А калi
прыйшоў у дзiцячую спартыўную школу, мяне
папрасiлi стаць трэнерам жаночай каманды
па валейболе. Першы майстар спорту па валейболе на Жлобiншчыне — мая выхаванка,
гулец зборнай Беларусi, двухразовы прызёр
чэмпiянату Еўропы, удзельнiк чэмпiянату свету
Алена Арлова. Пад сцягам зборнай Беларусi
выступала 10 маiх выхаванак.

«ДОЎГА СПАЎ НА ДРАЎЛЯНАЙ
ПАДУШЦЫ»
— У вас столькi захапленняў, што на пенсii, калi б i хацелi, я так разумею, сумаваць
не даводзiцца?
— Не, безумоўна, я нават шкадаваў, што
перапрацаваў тры гады. Столькi ўсяго паспець
трэба! У мяне нават з'явiлiся новыя захапленнi.
Напрыклад, мастацкае фота. Заўсёды марыў
фатаграфаваць, але ў часы маёй маладосцi не
было такой дасканалай тэхнiкi. Як падумаю,
што трэба ноччу ў цемры вазiцца з усялякiмi
там праяўляльнiкамi ды замацавальнiкамi, дык
Спадар Пархоменка —
пастаянны ўдзельнiк
карнавальнага шэсця на
Дзень металурга.

усякае жаданне знiкала. Калi ў мяне з'явiўся
лiчбавы фотаапарат, то вырашыў, што не буду
трэнiравацца, а адразу стану шукаць цiкавыя
ракурсы, пейзажы. I што самае цiкавае, першы
мой кадр — да гэтага я нi разу фотаапарат не
трымаў у руках — рыбак на мосцiку — быў надрукаваны ў адной з пiцерскiх газет. Я заўсёды
з задавальненнем удзельнiчаю ў розных конкурсах. Для некага гэта дзiвацтва. Але я жыву
так, як падказвае сэрца. Мяне прываблiвае
ўсё новае. Мне ўсё цiкава. Вось напрыклад,
доўга спаў на драўлянай падушцы, якую сам

СУСТРЭЧЫ: ЧАКАНЫЯ...
НЕЧАКАНАСЦI
Пiсьменнiк-франтавiк Алесь
Савiцкi перадаў Рэспублiканскаму iнтэрнату ветэранаў вайны i працы ў Ждановiчах бiблiятэчку сваiх кнiг.
Тут Алесь Ануфрыевiч сустрэўся i са сваёй баявой сяброўкай Аленай Нiкадзiмаўнай Пiгулеўскай (па мужу — Пятрова).
17-гадовая дзяўчына, яна была ўжо не проста партызанкай,
а iнструктарам-мiнёрам, падрыўнiком: скончыла двухмесячныя
курсы пры Беларускiм штабе
партызанскага руху ў Маскве,
набыла спецыяльнасць iнструктара-мiнёра (а да гэтага скончыла
i 6-месячныя курсы медсясцёр) i ў
снежнi 1942-га ў складзе спецгрупы была накiравана ў тыл ворага
на часова акупаваную тэрыто-

Нiна Казармшчыкава знаёмiцца з новымi кнiгамi, перададзенымi ў бiблiятэку iнтэрната
ветэранаў вайны i працы.

рыю Вiцебскай вобласцi. Трапiла ў партызанскую брыгаду iмя
Кароткiна, была iнструктарам-мiнёрам, падрыўнiком, медсястрой.
Што такое «рэйкавая вайна», ведае на ўласным вопыце...
Над дакументальнай аповесцю «За Родину в ответе» пра
сваiх баявых таварышаў, пра
мужнасць i стойкасць беларусаў, якiя абаранiлi Айчыну ад
фашысцкiх варвараў, — працавала 20 гадоў. Кнiга выйшла ў
2007 годзе.
...У iнтэрнаце ветэранаў вайны
i працы Алена Нiкадзiмаўна жыве нядаўна, з мая. Што адразу, як
прыехала сюды, яе ўразiла, — няма нiводнага экзэмпляра газеты
«Звязда» ў бiблiятэцы. Не прадаецца «Звязда» i ў газетным кiёску:
— А я ж пастаянная чытачка
«Звязды»! Гэта мая родная газета. Таму першае, што зрабiла, —
выпiсала газету да канца года.
Не маглi не пацiкавiцца мы
меркаваннем былой партызанкi
адносна ўсталявання Дня партызанаў i падпольшчыкаў у нашай
краiне.
— А ведаеце, якое ў мяне пытанне: хто зацiкаўлены ў тым, каб
у Беларусi, рэспублiцы-партызанцы, не было такой даты ў календары, — сказала жанчына.
Алесь Савiцкi:
— Не, думаю, пытанне варта
паставiць у iншым ракурсе: хто
зацiкаўлены ў тым, каб такi дзень
быў у календары? Такiх людзей
непараўнальна больш! I колькi
пiсьмаў iдзе ў «Звязду» ў падтрымку гэтай iнiцыятывы — якi
розгалас!..
Алена Пiгулеўская:
— У Шумiлiне старшыня рай-

выстругаў з дуба. Прачытаў, што ў Японii так
робяць, каб сон быў мацнейшым. Паспрабаваў — i праўда, лепш спаць стаў.
— Генадзь Герасiмавiч, а ў чым сакрэт
актыўнага даўгалецця?
— Матухнай прыродай нешта закладзена, але i ад самога чалавека шмат залежыць.
Канцлагеры, голад у ваенныя гады вельмi
падарвалi здароўе майго пакалення. Але я
нiколi не думаў пра балячкi. Заўсёды актыўна займаўся спортам. У футбол апошнi раз
гуляў гадоў 5 цi 6 таму, i нават гол забiў. Без
спорту не ўяўляю сябе i цяпер. Шторанiцы ў
мяне спартыўная гадзiна. 5 разоў на тыдзень
гуляю ў настольны тэнiс. Веласiпед паважаю.
Мае прыяцелi нават жартуюць з гэтай нагоды:
«Пархом без веласiпеда, што цыган без каня».
Чытаю пакуль без акуляраў. Для трэнiроўкi
вачэй набыў спецыяльныя акуляры «Лазер
вiжн» з дробнымi дзiрачкамi. Дапамагае. Зубы
таксама пакуль усе свае. У канцлагеры мацi
прымушала жаваць сасновыя iголкi. Дзякуючы гэтаму я, пэўна, i выжыў. I дагэтуль жую,
не адмаўляюся.

Рэ цэпт даў га лец ця, ба дзё рас цi i
добрага настрою ад спадара Пархоменкi:
па 1 чайнай лыжцы добрага каньяку,
яблычнага воцату i мёду на шклянку
гарбаты з шыпшынай перад сном.
— А якая ваша любiмая страва?
— Дранiкi са скваркай i цыбулькай. Iх выдатна гатуе мая Галiна Мiкалаеўна — сапраўдны
прафесар у кулiнарных справах. Гэта цудоўны
чалавек, Жанчына з вялiкай лiтары. Ведаеце,
я шчаслiвы чалавек. Мне не шанцавала, доўга
не шанцавала ў жыццi. Раз ажанiўся — няўдала. I толькi на схiле гадоў, калi мне ўжо было
за 70, сустрэў сапраўднае каханне.
— Генадзь Герасiмавiч, магчыма, у вас
ёсць нейкi дэвiз, з якiм вы крочыце па жыццi? Якiх жыццёвых прынцыпаў прытрымлiваецеся?
— Я глыбока веруючы чалавек. 5 гадоў займаўся ў бiблейскай школе. Жыву, як падказвае
сэрца, па прынцыпе «Усё, што нi робiцца — да
лепшага». I ведаеце, спрацоўвае на 100%.
— А якiя якасцi падабаюцца ў людзях?
— Мне iмпануе адкрытасць, добразычлiвасць, шчырасць. Не люблю паклёпнiкаў i несумленных людзей, якiя дзеля асабiстай выгоды iдуць на падман.
— Падзялiцеся сакрэтам жыццялюбства.
Як вы ўсё паспяваеце?
— У мяне ўсё строга распiсана, жыццё цалкам спланавана на 5 гадоў наперад. Таму знаходзiцца час на ўсё, што мне падабаецца. Бачылi, у мяне на фасадзе дома напiсаны словы
з усiм вядомай песнi «Я люблю цябе, жыццё, i
спадзяюся, што гэта ўзаемна!» Сакрэтаў нiякiх
няма, проста трэба любiць жыццё, i ўсё.
Надзея ДРЫЛА, фота аўтара.

 Інфарм-укол

ЖАНЧЫНЫ
СТАБІЛІЗУЮЦЬ.
МУЖЧЫНЫ СТВАРАЮЦЬ
АБО... РАЗБУРАЮЦЬ
Мужчыны складаней перажываюць крызісную
сітуацыю, што можа адбіцца на іх здароўі і душэў ным ста не. Гэ та звя за на з асаб лі вас ця мі
мыслення, сцвярджаюць спецыялісты.

Алесь Савiцкi гутарыць з Аленай Пiгулеўскай.
выканкама штогод наладжвае атэстатам сталасцi кнiгу пра часустрэчы з ветэранамi напярэ- лавека, iмя якога носiць школа,
даднi Дня Перамогi. Яшчэ не- што ён скончыў. Вось якая цiкакалькi гадоў таму нас было 12, вая традыцыя!
***
потым 8, потым чатыры. А цяпер
Там жа, у iнтэрнаце, жыве i бы— я адна засталася...
лая супрацоўнiца газеты «ЗвязАлесь Савiцкi:
— Полацка-вiцебская зона — да» Нiна Iванаўна Казармшчыкаты помнiш тую мясарубку 1944 го- ва. Яна працавала ў рэдакцыi з
да?.. Трэба сказаць вялiкi дзякуй 1946 па 1980 гады. У канцы 40-х
колiшняму сакратару Ушацкага — пачатку 50-х не было нiякай
райкама партыi Мiкалаю Дземян- тэхнiкi, аператыўная iнфармацыя
цею: менавiта ён узняў пытанне з рэгiёнаў перадавалася па тэлепра пабудову мемарыяла «Пра- фоне стэнаграфiстцы. I часцей
рыў». Гэта ўнiкальны мемарыял! за ўсё прымала i запiсвала гэтую
У Дземянцея, дарэчы, адметная iнфармацыю Нiна Казармшчыкава. А адным з пазаштатных
кнiжка ўспамiнаў пра той час...
Вiктар Раманавiч Карасёў, бы- аў тараў «Звязды» быў полацкi
лы дырэктар Ветрынскай школы журналiст Алесь Савiцкi. Яны
iмя Цябута, выдаў калiсьцi вельмi кантактавалi толькi па тэлефоцiкавую кнiгу: ён сабраў успамi- не, а пазнаёмiлiся ўсяго некалькi
ны людзей, лёс якiх так цi iнакш дзён таму — праз 60 гадоў!
Жыццё i сапраўды — непрадпрайшоў праз лёс гэтага мужнага чалавека. Амаль увесь тыраж казальнае!..
Таццяна ПАДАЛЯК.
дырэктар аддаў школе. I кожны
гадаванец атрымлiвае разам з
Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

Паводле слоў псіхолага Уладзіміра КА ЛЯДЫ, мужчына, як правіла, разважае абстрактна і бачыць сітуацыю ў цэлым, жанчына ж разва жае канкрэтна і
звяртае ўвагу на дэталі. Жанчыне лягчэй пера адолець цяж кі пе ры яд, па коль кі яна бачыць мност ва
дэталяў і здольная пераключыцца на адну з іх. Таму,
на прык лад, мужчына пера жы вае наступствы разводу 2-3 га ды, а жанчына — ад паў го да да го да. Уся
ўвага мужчыны скіра вана на сацы яль ныя стасун кі,
а ў жанчыны — на саму сябе, на свае пачуцці, адчуванні, зда роўе.
Муж чы ны рэд ка ка жуць пра свае пе ра жы ван ні
— яны не прывыклі скардзіц ца. Ім асаблі ва цяжка
пры знац ца ў сімп томах дэ прэ сіі, бо яны бачаць у яе
пра явах «прыкметы слабас ці», а слабасць лічыцца
неда пу шчальнай для моц на га полу. Пры гэтым прычын для дэ прэ сіі ў муж чын не менш, а маг чы ма, і
больш, чым у жанчын. Трады цыйнае ж грамадства
пра па нуе муж чыну пэў ны жыц цё вы шлях — пра цаваць, рабіць кар'еру, зарабляць грошы. Калі мужчына
не дабіваец ца поспеху ў гэтым кірун ку, то адчувае
сябе не рэалі заваным.
«Муж чына мэ тана кіра вана ідзе на ства рэнне або
раз бу рэн не, але не на стабілі зацыю, як гэта робіць
жан чы на, — ка жа псі холаг Ула дзі мір Ка ля да. — І
ка лі ў муж чы ны не атрым лі ва ец ца ства раць, ка лі
ён не можа рэаліза ваць сябе ў грамад стве, то выбірае разбу раль ны шлях». Адсюль і шкодныя звычкі,
і рызыкоў ныя паводзіны, і псіхіч ныя расстройствы, і
высо кі ўзровень суіцы даў. У Бела ру сі смя рот насць
ад са ма за бой стваў ся род муж чын устой лі ва пе равышае аналагічны паказчык сярод жанчын больш як
у 5 ра зоў. Акрамя таго, мужчыны ў 3,6 раза час цей
паміраюць у выніку нешчаслівых здарэнняў, атручэнняў і траўмаў (што наўпрост звяза на з ужываннем
ал ка голю), амаль у 3 разы — ад хва ро баў орга наў
дыхання (што часцей за ўсё звязана з курэннем) і псіхічных рас строй стваў, паведам ляе Рэ сурс ны цэнтр
ЮНФПА.
Святлана БАРЫСЕНКА.

 Факт
НА ГОМЕЛЬШЧЫНЕ
АДЗНАЧЫЛI
ЖУРНАЛIСТАЎ
— Сучаснае грамадства не можа iснаваць без адкрытасцi, якую забяспечваюць
сродкi масавай iнфармацыi. Хачу выказаць
вя лi кую ўдзяч насць жур на лiс там за канструк тыўны дыялог з уладай, за шчырую
за цi каўле насць у рэа лi за цыi дзяр жаў най
палiтыкi, — сказаў старшыня Гомельскага
абл вы кан ка ма Ула дзi мiр Двор нiк пад час
сустрэчы, на якой ушаноўвалiся пераможцы
абласнога конкурсу сярод рэдакцый газет,
тэлебачання i радыё, журналiс таў, якiя працуюць на тэрыторыi рэгiёна.
Лепшым рэдакцыям i журналiстам уручаны ганаровыя дыпломы i грашовыя прэмii
ад iмя Го мель ска га абл вы кан ка ма. Уладальнiкам дыплома 1-й ступенi прызнаны
калек тыў рэдакцыi газеты «Новы дзень»
Жлобiнскага раёна (галоўны рэдак тар —
Га лi на Мель нi ка ва). Ся род узна га ро джаных — спецыяльны карэспандэнт нашай
га зе ты па Го мель скай воб лас цi Iры на
Асташ ке вiч, якая ўда сто е на дып ло ма II
ступенi ў намiнацыi, зацверджанай для журналiстаў друкаваных СМI. Дарэчы, зараз на
Гомельшчыне зарэгiстравана больш за 120
рэгiянальных сродкаў масавай iнфармацыi,
у эфiр выходзiць 20 праграм раённага радыё, 4 FM-радыёстанцыi, 7 студый мясцовага тэлебачання.
Ул. кар.

ХРАМ ВЕРЫ
У аграгарадку Свiслач Асiповiцкага раёна адкрылася праваслаўная царква.
Калiсьцi ў Свiслачы ўжо быў храм, але
будынак разбурылi падчас Другой сусветнай вайны. Таму мясцовыя жыхары лiчаць
адкрыццё новай царквы знакавай, нават эпахальнай падзеяй.
Свя та-Нiколь скi храм буда ва лi 6 гадоў
на ахвяраваннi вернiкаў i спонсараў. Дапамага лi i раён ныя ўлады. Людзi за да волены: царква атрымалася вялiкай, прыгожай,
светлай.
У Свiслачы жыве каля тысячы чалавек,
да пры ха джан но вай царк вы да лу чы лi ся
i жыхары навакольных вёсак. На першай
суботняй службе было шматлюдна. Настаяцель храма нагадаў вернiкам, што храм
важна пабудаваць таксама i ў душы кожнага чалавека.
Iлона IВАНОВА.

СЛОВА —
ЖЫЦЦЯ АСНОВА
У Глыбокiм, дзе сёлета пройдзе Дзень
беларускага пiсьменства, праводзiцца
раённы конкурс лiтаратурных работ
i фотаздымкаў «Слова — жыцця аснова».
— Кон курс, прысве ча ны Дню бела руска га пiсь мен ства i 130-й га да вi не з дня
на ра джэн ня бе ла рус кiх кла сi каў Ку па лы
i Кола са, будзе пра во дзiц ца да пачат ку
жнiў ня. Удзельнi кi кон курсу могуць пiсаць
за мет кi, за ма лёў кi, на ве лы... Дру гая намi на цыя — фо та зды мак. Ар га нi за та ра мi
кон курсу з'яўля юц ца ра ён ная ар га нi за цыя
Рэспублiканскага грамадскага аб'яднання
«Бе лая Русь» i рэдакцыя раённай га зеты
«Вес нiк Глыбоч чыны». Апошняя i прымае
аў тар скiя тэкс ты i здымкi, — рас ка за лi ў
рай выкан каме. — Мэта конкур су — прапаганда праз роднае слова нацыянальных
тра ды цый, спро ба вы клi каць iн та рэс да
вы ву чэн ня культур най спад чы ны на шай
Ай чыны...
Дарэчы, конкурс вельмi дэмакратычны, бо
ў iм могуць браць удзел усе ахвотныя.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

 Крымінал, здарэнні
ГАШЫШ ПРЫ САБЕ, МАРЫХУАНА Ў АЎТО,
КАНОПЛI — У КВАТЭРЫ
У сталiцы супрацоўнiкамi Кастрычнiцкага РУУС i спецпадраздзялення «Алмаз» быў затрыманы мужчына 1980 года нараджэння.
У яго канфiскавалi 0,0984 грама гашышу.
— У аўтамабiлi грамадзянiна таксама знайшлi больш за 1 кiлаграм высушанай марыхуаны. А ў здымнай кватэры аператыўнiкi выявiлi лабараторыю
па вырошчваннi i вырабе наркатычных сродкаў раслiннага паходжання. У
прыватнасцi, у жыллi ў вазонах, пад лямпамi са спецыяльным асвятленнем,
раслi 6 кустоў канапель агульнай вагой каля 2,5 кг, — паведамiў афiцыйны
прадстаўнiк упраўлення Следчага камiтэта Рэспублiкi Беларусь па г.Мiнску
Аляксандр Герасiмаў. — Заведзена крымiнальная справа.
Максiмальнае пакаранне, прадугледжанае законам — пазбаўленне волi
на тэрмiн ад 2 да 5 гадоў. Зараз падазраваны па рашэннi Пракуратуры
Фрунзенскага раёна сталiцы адпушчаны пад заклад.
Сяргей РАСОЛЬКА.

ГАРЭЛКА ДАРАЖЭЙ ЗА МАЦI
Жыхар Пiнскага раёна за свае 35 гадоў добра, вiдаць, навучыўся толькi пiць гарэлку, бо гэты занятак зрабiў асноўным у сваiм
жыццi.
Мацi не магла мiрыцца з такiм становiшчам i перыядычна ўчыняла сыну
разборкi. Вось i ў той ракавы дзень яна ўшчувала сына за яго беспрабуднае
п'янства. Так, прынамсi, ён расказваў на судзе. А дарослы нашчадак «не
мог цярпець, калi яго выхоўвалi»... Экспертыза налiчыла на целе 70-гадовай жанчыны каля дваццацi ўдараў нажом, ад якiх яна памерла на месцы.
Забойца прыгавораны да 17 гадоў пазбаўлення волi.
Яна СВЕТАВА.

СКОНЧЫЎ ЖЫЦЦЁ ПАД ЦЯГНIКОМ
Ранiцай у Аршанскiм раёне пад коламi цягнiка загiнуў 50-гадовы
мужчына.
Аб трагедыi паведамiў у мiлiцыю па тэлефоне дыспетчар Аршанскай
дыстанцыi. Мужчына кiнуўся пад грузавы цягнiк Орша—Смаленск. Высветлiлася, што такiм чынам скончыў жыццё самагубствам жыхар Оршы
1962 года нараджэння, электрамеханiк Аршанскай дыстанцыi сiгналiзацыi
i сувязi. Што паслужыла прычынай самагубства, пакуль невядома.
Аляксандр ПУКШАНСКI.

ЗАМЕЖЖА ВАБIЦЬ НЕЛЕГАЛАЎ
У цягнiку, якi iшоў на Варшаву, затрыманы грамадзянiн Пакiстана.
У 43-гадовага мужчыны дакументы былi, але пашпарт аказаўся са
скончаным тэрмiнам дзеяння. Пакiстанец, праўда, уласнаручна падправiў
свой дакумент i спадзяваўся «праскочыць». Але нашы пiльныя памежнiкi
заўважылi выпраўленнi. Давялося пасажыру пакiнуць цягнiк. А кампанiю
госцю з Пакiстана склаў грамадзянiн Расii, якi iшоў у Германiю наогул
без дакументаў. Ураджэнец Паўночнага Каўказа думаў, што ў нас, як у
Еўрасаюзе, межаў няма.
Яна СВЕТАВА.

