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КАМУ КОЛАС
КЛАНЯЕЦЦА
На iх рэканструкцыi i будаўнiцтве штодзённа былi заняты больш за дзве тысячы будаўнiкоў, вялiкую дапамогу аказвалi работнiкi мясцовых прадпрыемстваў.
Жыхары горада штотыдзень праводзiлi
суботнiкi, на якiя таксама выязджалi працоўныя дэсанты з iншых гарадоў вобласцi. Можна сказаць, што ў падрыхтоўцы
да «Дажынак» прымала ўдзел уся Гомельшчына.
Змянiлася цэнтральная плошча, з'явiлася новая гасцiнiца, дабудавана зала
гульнявых вiдаў спорту, разлiчаная на
1,5 тысячы месцаў, Палац металургаў
набыў новы твар. З аднаго боку ад яго
ўзведзены парк, названы «Пяць стыхiй»,
з другога зроблена пляцоўка з каскадам
азёр. Дарэчы, галоўная канцэртная пляцоўка свята ўраджаю ўсталявана якраз
у гэтым прыгожым месцы. Новы iмiдж
з'явiўся i ў старой часткi горада, так званага Бульвара металургаў. На ўваходзе
— герб горада Жлобiна: каваная з медзi
ладдзя, якая ўзвышаецца на высокiм пастаменце.
Да рэспублiканскага фэстывалю-кiрмашу «Дажынкi-2013» цалкам абноўлена асфальтавае пакрыццё на многiх
кiламетрах гарадскiх вулiц, заменены
цеплатрасы i водаправоды, пашыраны магiстральныя дарогi, выкладзены дзясяткi новых пешаходных дарожак, пабудавана шмат
парковак. Рэканструяваны аў тавакзал стаў
цяпер быццам адным цэлым з чыгуначным
вакзалам i прывакзальнай плошчай. Акрамя таго, пракладзена чатырохпалосная траса М-5, а таксама электрафiкавана частка
чыгункi. Такiм чынам, Жлобiн ва ўсiх сэнсах

стаў значна блiжэй як да абласнога цэнтра,
так i да сталiцы краiны.
Рэспублiканскi фестываль-кiрмаш «Дажынкi-2013» сабраў некалькi тысяч лепшых працаўнiкоў вёскi. Тэатралiзаванае шэсце, якое прайшло па цэнтры горада металургаў, распачало
свята, а дождж, якi пачаўся якраз падчас шэсця, механiзатары палiчылi добрай прыкметай.
Шмат людзей з самай ранiцы прыйшло ў цэнтр

Фотаздымкі Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Жлобiн сёння проста не пазнаць. Да фестывалю-кiрмашу «Дажынкi» ён так змянiў аблiчча, што здаецца наноў адбудаваным па самых сучасных еўрапейскiх
узорах. Апошнiя паўгода ў горадзе работа кiпела не менш актыўна, чым улетку
на палях краiны. Было абноўлена цi пабудавана больш за 300 аб'ектаў.

горада, дзе адбываюцца асноўныя мерапрыемствы «Дажынак-2013». Галоўным сiмвалам
фестывалю стаў хлебны каравай вагой 200 кiлаграмаў, якi выпеклi майстры прадпрыемства
«Гомельхлебпрам». Гэты кулiнарны шэдэўр
пранеслi падчас шэсця пераможцаў рэспублiканскага спаборнiцтва па ўборцы збожжавых
i нарыхтоўцы кармоў. Вышыня пяцiяруснага
сiмвала свята склала два метры.

У першы дзень свята вiцэ-прэм'ер Беларусi
Мiхаiл Русы i старшыня Гомельскага аблвыканкама Уладзiмiр Дворнiк наведалi стылiзаваныя падворкi раёнаў Гомельскай вобласцi.
На цырымонii ўручэння другiх i трэцiх прэмiй
пераможцам рэспублiканскага спаборнiцтва
па ўборцы ўраджаю 2013 года вiцэ-прэм'ер
Беларусi Мiхаiл Русы адзначыў, што беларуская зямля ў любых умовах надвор'я можа стабiльна даваць добры ўраджай збожжа i iншай
сельгаспрадукцыi.
Увесь Жлобiн стаў вялiкай канцэртна-мастацкай пляцоўкай, дзе сваё мастацтва дэманструюць больш за 2 тысячы прафесiйных i
самадзейных артыстаў i майстроў народнай
творчасцi. Праграма мерапрыемстваў вельмi разнажанравая — ад выступленняў дзiцячых вакальных i харэаграфiчных калектываў
i ансамбля «Песняры» да «бiтвы» дыджэяў i
лазернага шоу. У мерапрыемствах удзельнiчаюць народная артыстка Украiны Таiсiя Павалiй,
групы «Беларусы» i «Тяни-толкай», Аляксандр
Цiхановiч i Ядзвiга Паплаўская, Алена Ланская,
Жанет, iншыя вядомыя айчынныя выканаўцы,
артысты Гомельскай фiлармонii...
Арганiзатары падрыхтавалi асобную праграму для моладзi, якая з задавальненнем
назiрае за паказальнымi выступленнямi па
каратэ i акрабатыцы, ролераў i скейтбардзiстаў... Прадстаўнiкi ўсiх абласцей Беларусi

 Трэба ведаць

СТАНДАРТЫ САЦЫЯЛЬНЫХ ПАСЛУГ: НОВАЕ Ў 2014-м
— У нашай краiне распрацоўваюц ца дзяр жаў ныя стан дар ты,
якiя рэгла мен ту юць па тра баваннi да аб'ёму i якасцi сацыяльных паслуг, умоў i парадку iх
аказання, — заявiў на прэс-канферэнцыi, прысвечанай Дню пажылых людзей, намеснiк мiнiстра працы i сацыяльнай абароны
Беларусi Аляксандр РУМАК.
Ка лi будуць рас пра ца ва ны i зацверджаны гэтыя стандарты, то, паводле слоў Аляксандра Румака, усе
ар га нi за цыi, якiя аказ ва юць са цыяльныя паслугi, як дзяржаўныя, так
i недзяржаўныя, будуць абавязаны
за бяс пе чыць уста ноўле ны дзяржстандартамi ўзровень сацыяльнага
абслугоўвання.
Пла ну ец ца, што стан дар ты сацыяльных паслуг будуць укаранёны

ў 2014 годзе. Адначасова мясцовыя
ўлады вядуць актыўны пошук новых
рашэнняў па жыццеўладкаваннi непрацаздольных грамадзян. Укараняюцца такiя новыя формы работы, як
дамы зiмоўкi, дамы самастойнага i
сезоннага пражывання, прыёмныя i
гасцявыя сем'i для пажылых людзей,
санаторыi на даму i iншыя.
Па вод ле слоў на мес нi ка мi нiстра пра цы i са цы яль най аба ро ны,
менавiта арганiзацыя сацыяльнага
абслугоўвання пажылых людзей з'яўляецца вядучым звяном у сiстэме сацыяльнай падтрымкi.
Гэта звязана, у тым лiку, i з такой
з'явай, як старэнне насельнiцтва Беларусi. У адпаведнасцi з класiфiкацыяй ААН, насельнiцтва лiчыцца старым, калi доля людзей ва ўзросце 65
гадоў i старэй складае 7% i больш. Па

звестках, прадстаўленых Белстатам,
на пачатак 2013 года ў рэспублiцы доля гэтай узроставай групы дасягнула
13,8 %, у гарадах i пасёлках гарадскога тыпу — 11,4 % , у сельскай мясцовасцi — 21,5 % .
— Па жы лыя лю дзi ма юць прыяры тэт i ў ме ды цын скiм аб слу гоўваннi, — заявiла на прэс -канферэнцыi намеснiк начальнiка Галоўнага
ўпраўлен ня ар га нi за цыi ме ды цынскай дапамогi — начальнiк аддзела
пер ша снай ме ды ка-са нi тар най дапамогi Мiнiс тэрства аховы здароўя
Людмiла ЖЫЛЕВIЧ, — перш за ўсё
таму, што гэтая катэгорыя насельнiцтва патрабуе шмат увагi. У нас у
краiне ёсць герыятрычныя цэнтры,
а таксама кафедра, якая займаецца
пытаннямi герыятрыi, г.зн. лячэння
асоб пажылога ўзрос ту.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ
У БЮДЖЭЦЕ ЕС ЗА 2013 ГОД ВЫЯВІЛАСЯ «ДЗІРКА» Ў 20 МЛРД ЕЎРА
Выкананне бюджэту ЕС за 2013 год не сходзіцца на 20 млрд еўра, і шэраг бюджэтных асігнаванняў дзяржавам — членам ЕС будзе перанесены на 2014 год, паведамілі бельгійскія СМІ са спасылкай на неназваную
еўрапейскую крыніцу. Гэтая праблема, паводле звестак крыніцы, абмяркоўвалася на нарадзе прадстаўнікоў
Еўрапейскай камісіі, Еўрапейскага парламента і дзяржавы — старшыні ЕС — Літвы. Еўракамісія патлумачыла сваім суразмоўцам, што сума выплат, чаканых дзяржавамі-членамі да канца года, складае 50 млрд еўра,
у той час як у касе ЕС на гэтыя мэты застаецца ўсяго толькі 30 млрд. Сённяшняя сітуацыя пагражае новым
абвастрэннем адносін паміж Еўрапарламентам і Саветам ЕС па пытанні саюзнага бюджэту.

ІСПАНЦАМ МОГУЦЬ АДМЯНІЦЬ СІЕСТУ І ЗМЯНІЦЬ ЧАСАВЫ ПОЯС
Іспанія можа неўзабаве адмовіцца ад сіесты і перайсці на «новы» працоўны дзень — з 9 раніцы да 5 вечара, піша The Guardіan. Цяперашні працоўны
дзень, разбіты на асобныя перыяды, для грамадзян краіны занадта доўгі.
Змены прапануе спецыяльная парламенцкая камісія, якая таксама хоча
перавесці гадзіннік на адну гадзіну назад і тым самым перайсці ў той жа часавы пояс, што і Вялікабрытанія. Камісія заўважыла, што працоўны дзень
у Іспаніі даўжэйшы, чым у Германіі, але эфектыўнасць кожнага работніка
значна ніжэйшая з-за пастаяннай стомленасці. І ва ўсім гэтым вінаватая
сіеста і няправільны часавы пояс. Зараз Іспанія жыве па сярэднееўрапейскім часе. Усё пачалося з-за
гістарычнай анамаліі. У 1942 годзе тагачасны дыктатар Іспаніі генерал Франка перавёў усю краіну ў
той жа часавы пояс, што і Германія, у знак салідарнасці са сваім фашысцкім саюзнікам.

ГАЗІРОЎКА З КАФЕІНАМ НЕ ДАЕ ДЗІЦЯЧАМУ МОЗГУ
НАРМАЛЬНА РАЗВІВАЦЦА
Як піша The Daіly Maіl, па словах навукоўцаў, кафеін небяспечны, бо ён пазбаўляе падлеткаў моцнага сну, важнага для мозга. А калі ў гэты перыяд мозг не будзе правільна развівацца, падлетак можа
сутыкнуцца з шызафрэніяй, трывожнасцю, наркаманіяй і расстройISSN 1990 - 763X
ствамі асобы. Справа ў тым, што ў падлеткавым узросце выдаляюцца
непатрэбныя нейронавыя злучэння — сінапсы. І сон неабходны для
праходжання гэтага працэсу. 300-400 міліграмаў кафеіну (4 бляшанкі
энергетыку за дзень або 3-4 кубкі кавы) могуць рэальна адбіцца на
стане дзяцей і падлеткаў. Прафесар Рэта Убер з Універсітэта дзіцячага
шпіталя Цюрыха адзначае, што за апошнія 30 гадоў спажыванне кафеіну ў групе дзяцей і маладых людзей вырасла больш чым на 70%.

Што год у на шай кра i не пра во д зяц ца комп лекс ныя ме ды цын скiя
агляды ветэранаў Вялiкай Айчыннай
вайны, iнвалiдаў i асоб, прыраўнаваных да iх. Як правiла, гэтыя агляды
заканчваюцца 1 мая, што дазваляе
да гэтага тэрмiну сфармiраваць iнды вi дуаль ныя пра гра мы рэ абi лi тацыi. Ад значы ла Люд мi ла Жы ле вiч
i добрую тэндэнцыю апошнiх гадоў
— знiжэнне смяротнасцi людзей ва
ўзрос це ста рэй за пра ца здоль ны.
Гэ та свед чыць аб адэ кват ным меды цын скiм за бес пя чэн нi па жы лых
лю дзей i доб рых умо вах жыц ця, а
такса ма доб рай пра фi лак ты цы захворванняў, лiчыць прадстаўнiк Мiнiс тэрства аховы здароўя.
Святлана БУСЬКО

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

ІРАН — CNN:
СКЛАДАНАСЦІ
ПЕРАКЛАДУ
Іранскае
агенцтва
Fars аб ві наваціла тэлека нал CNN
у ска жэн ні
слоў іранскага прэзідэнта Хасана Рухані пра халакост, прывёўшы сваю версію перакладу
ад ка зу. У іран скім агенц тве
сцвярджаюць, што прэзідэнт
нават не прамаўляў слова «халакост». Згодна з перакладам
Fars, Рухані сказаў: «Я ўжо казаў раней, што я не гісторык, і
гісторыкі павінны ўдакладняць і
тлумачыць аспекты гістарычных
падзей, аднак у прынцыпе мы
асуджаем любое злачынства
супраць чалавечнасці, у тым ліку тое, якое здзейснілі нацысты
як супраць яўрэяў, так і супраць
неяўрэяў...» Іранскае агенцтва
абвінавачвае CNN у тым, што
пры перакладзе адказ Ру хані
быў адвольна пашыраны з дабаўленнем слова «халакост» і
цэлай фразы «Мы асуджаем усе
злачынствы, якія яны здзейснілі
супраць яўрэяў», якая не была
сказана прэзідэнтам.



прымаюць удзел у цыркавым фестывалi. Мерапрыемствы культурнай праграмы на працягу дня не спынялiся нi на хвiлiну — ад самага
ранку i практычна да ночы падтрымлiваючы
атмасферу свята.
Сярод вiдовiшчаў, што прыцяг валi асаблi вую ўва гу жы ха роў i гас цей го ра да над
Дняпром, — фес ты валi дзi ця чай цац кi, графi цi, мо тар-шоу... Да рэ чы, i па ла са вац ца
бы ло чым. На вулi цах го ра да ўзве дзе на
больш за 400 па вiль ё наў, а такса ма абста ля ваны вулiчныя кавярнi на 8,5 ты ся чы
месцаў. Удзельнiкаў i гасцей абслугоўваюць
больш за 200 гандлё вых арганiза цый з усiх
абласцей Беларусi (працягласць гандлёвых
радоў склала каля 7 км). Арганiзаваны тэматычныя экспазiцыi: «Падворак паляўнiчага»,
«Прыпяцкi рыба лоў», «Бела рускiя прысмакi». Мiж iн шым, на свя це «Дзе ру ны-Фэст»,
якое адбылося ў межах агульнага фес тывалю, за 11 хвiлiн было з'едзена 900 дранiкаў.
Iх прыгатавалi ў па дару нак гас цям «Дажынак» настаўнiкi i навучэнцы Гомельскага кулi нар на га кале джа.
Удзельнiкi i госцi фестывалю яшчэ доўга
будуць дзялiцца незабыўнымi ўражаннямi,
якiя яны атрымалi на свяце «Дажынкi-2013»
у Жлобiне.
Iрына АСТАШКЕВIЧ.

ДА ВЕДАМА ЧЛЕНАЎ САВЕТА РЭСПУБЛІКІ
НАЦЫЯНАЛЬНАГА СХОДУ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
2 кастрычніка 2013 года ў 10.00 у зале пасяджэнняў Савета
Рэспублікі (вул. Чырвонаармейская, 9) адбудзецца адкрыццё трэцяй сесіі Савета Рэспублікі пятага склікання.

 Прыемная навiна

НАС СТАЛА БОЛЬШ
Упершыню з пачатку года колькасць насельнiцтва Беларусi павялiчылася на 545 чалавек, паведамiлi рэдакцыi ў Нацыянальным
статыстычным камiтэце. На пачатак верасня ў краiне пражывала
9 млн 464,4 тысячы чалавек.
Натуральнае змяншэнне насельнiцтва ў студзенi—жнiўнi сёлета паменшылася ў параўнаннi з адпаведным перыядам 2012 года на 28,7 % i склала
6286 чалавек. За студзень—жнiвень 2013 года ў Беларусi нарадзiлася 78
тыс. 39 дзяцей (на 2 тыс. 628 больш у параўнаннi са студзенем—жнiўнем
2012 года), а памерла 84 тыс. 325 чалавек (на 95 чалавек больш). У той жа
час мiграцыйны прырост склаў 6831 чалавек i кампенсаваў натуральнае
змяншэнне. У вынiку мы маем павелiчэнне колькасцi насельнiцтва.
Дарэчы, у Мiнску за восем месяцаў гэтага года колькасць насельнiцтва
павялiчылася з 1 млн 901 тыс. да 1 млн 906,4 тыс., у Мiнскай вобласцi — з
1 млн 401,9 тыс. да 1 млн 405. У астатнiх рэгiёнах краiны — знiзiлася.
Сяргей КУРКАЧ

КОРАТКА
У Беларусi з учарашняга дня дазволена ўключаць
ацяпленне ў дзiцячых садах,
школьных, лячэбна-прафiлак тыч нах, ме ды цын скiх
установах, установах сацыяльнага забеспячэння, музеях, дзяржаўных архiвах i
бiблiятэках.
Ска роча ны склад бухгал тар скай спра ва здачнас цi з 2014 го да будзе
ўстаноўлены ў Беларусi для
ўсiх некамерцыйных арганiзацый. Адпаведна з новым
законам аб бухгалтарскiм
улiку i справаздачнасцi, якi
ўступiць у сiлу з 1 студзеня
2014 года, новыя патрабаваннi да стажу галоўнага
бухгалтара закрануць тых
асоб, якiя будуць назначацца на пасаду з 1 студзеня
2014 года.
Жы хар Грод на 1986
года нараджэння быў затрыманы каля вёскi Глiвiн
Барысаўскага раёна. У аўтамабiлi «Iвека» супрацоўнiкi АБЭЗ i РУВД знайшлi
амаль 80 тыс. пачкаў цыгарэт беларускай вытворчасцi на суму Br640 млн, якiя
мужчына перавозiў без адпаведных дакументаў.



склала намiнальная налiчаная
сярэдняя заработная плата ў
Мiнску ў жнiўнi. Мiнск трады цый на лi дзi руе па гэтым
па каз чы ку. На дру гой па зiцыi — Мiнская вобласць (Вr5
млн 670,7 тыс.), на трэ цяй
— Гомельская (Br5 млн 341,3
тыс.). Сярэднi заробак за жнiвень у Гродзен скай воблас цi
быў роўны Вr5 млн 131,7 тыс.,
у Магiлёўскай — Br5 млн 23,5
тыс., у Вiцебскай — Br4 млн
975,2 тыс., у Брэсцкай вобласцi — Вr4 млн 880 тыс. У лiдары па тэмпах росту рэальнай
заработнай платы ў жнiўнi
2013 года да ўзроўню жнiўня
2012-га вый шла Гомель ская
вобласць (120,3%). Як ужо
паведамлялася, рэальная заработная плата ў краiне (заработная плата, разлiчаная
з улiкам росту спажывецкiх
цэн на тавары i паслугi) у студзенi—жнiўнi 2013-га ў параўнаннi са студзенем—жнiўнем
2012 го да па вя лi чы ла ся на
19,5%, у жнiўнi ў параўнаннi
з лi пе нем гэта га года — на
1,7%.

Курсы замежных валют,
устаноўленыя НБ РБ з 28.09.2013 г.
Долар ЗША
Еўра
Рас. руб.
Укр. грыўня

9080,00
12250,00
280,50
1110,57

НАДВОР’Е СЁННЯ
Брэст
Віцебск
Гомель
Гродна
Магілёў
Мінск

+ 11°
+ 8°
+ 10°
+ 9°
+ 8°
+ 9°

«ПРАМАЯ ЛIНIЯ»
ЗАДАЙЦЕ ПЫТАННЕ
МIНIСТРУ АДУКАЦЫI!
У чацвер 3 кастрычнiка, з 10.00 да
11.00, у рэдакцыi газеты «Звязда» пройдзе
«прамая лiнiя» з мiнiстрам адукацыi Сяргеем Аляксандравiчам МАСКЕВIЧАМ. У
чым сутнасць эксперымента па ўкараненнi новай галiновай сiстэмы аплаты працы
педагагiчных работнiкаў? Чаму наяўнасць
квалiфiкацыйнай катэгорыi не адбiваецца на заробках педагогаў? Як вызвалiць
педагагiчных работнiкаў ад папяровай валакiты? Цi трэба ўводзiць для выпускнiкоў
педагагiчных спецыяльнасцяў iспыты на
прафесiйную прыдатнасць? Удзел у мерапрыемствах шостага школьнага дня — права цi абавязак школьнiкаў? На гэтыя i iншыя
пытаннi адкажа наш суразмоўца.
Тэлефануйце па нумарах
(8 017) 287 18 66; (8 017) 287 18 71
Папярэднiя пытаннi можна задаць
па тэлефоне
(8 017) 287 17 41
або па e-mail
nikalaeva@mail.ru.

У БРЭСЦЕ ПРАХОДЗIЦЬ ВЫСТАВА «САДЗЕЙНIЧАННЕ ЗДАРОВАМУ
ЛАДУ ЖЫЦЦЯ-2013». ШТО ВЫ ТУТ ЗНАЙШЛI ДЛЯ СЯБЕ?
Таццяна ПАНЧУК, iнструктар па працатэрапii Шарашоўскага
дома-iнтэрната Пружанскага раёна:
— Мы прыехалi на выставу з вялiкiмi спадзяваннямi звярнуць на сябе ўвагу. Бачыце, колькi прыгожых вышыванак, iншых вырабаў (паказвае) падрыхтавалi нашы
пацыенты? Многiя з 300 жыхароў iнтэрната праводзяць тут усё жыццё. Некаторыя
маюць добрыя схiльнасцi да рукадзелля. Вось як напрыклад, Вадзiм Латыш. Яго
жыццёвы шлях: дом немаўляцi, затым дзiцячы дом, потым наш iнтэрнат. Малады
чалавек вышывае левай рукой. Работы Вадзiма вельмi сонечныя, яркiя, як i многiх
iншых нашых майстроў. Мы спадзяёмся, што нешта ўдасца прадаць, выручыць грошы
для аўтараў работ. А яшчэ большае спадзяванне маем на тое, што людзi звернуць
ўвагу на нашу ўстанову, праявяць мiласэрнасць, стануць трохi дабрэйшымi.

Любоў ПАПОВА, медыцынскi работнiк, шматдзетная мацi:
— Для нас выстава стала сямейным святам. Тут нам уручылi дыпломы i падарункi
як пераможцу абласнога конкурсу «Здаровая сям'я». I мы цяпер расказваем iншым,
нешта накшталт майстар-класа, пра традыцыi сваёй сям'i. Мы з мужам не курым, не
ўжываем спiртнога, кожны дзень з ранку робiм прабежкi. Наш 17-гадовы сын з малых
дзён займаўся спортам (хакеем, гiмнастыкай, конным спортам), удзельнiчаў у розных
спаборнiцтвах. Зараз ён вучыцца ў Маскве. 11-гадовы сын таксама займаецца ў секцыi
дзюдо, ходзiць на плаванне. 3-гадовая Лiза робiць зарадку разам з мамай i татам.
Усёй сям'ёй ходзiм на прагулкi, любiм прыроду. Нашы захапленнi падзяляюць
дзецi. I гэта вельмi важна ў справе выхавання дзяцей. Добра, што на тэмы сямейнага
здароўя гавораць на такiх маштабных форумах.

Ларыса АХРАМУК, журналiст:
— Гэта дзявятая выстава на тэму здаровага ладу жыцця ў нашым горадзе. Я
асвятляла практычна ўсе з iх i бачу, што з кожным годам павялiчваецца маштаб
выставы. Сёлета ў Лядовым палацы працуюць каля дваццацi ўрачоў, спецыялiстаў
вузкага профiлю: псiхiятр, эндакрынолаг, акулiст, кардыёлаг, анколаг, гiнеколаг i
iншыя. Наведвальнiкi маюць магчымасць атрымаць кансультацыю, а калi трэба —
талон альбо накiраванне ў медустанову. I такiя прыёмы карыстаюцца ўсё большай
папулярнасцю ў гараджан. Асаблiвую актыўнасць праяўляюць пенсiянеры.
Сёлета падчас выставы праводзiцца запiс у спартыўныя гурткi i секцыi... Не варта
забываць, што гэта выстава-кiрмаш. Для сябе ў адным з павiльёнаў я набыла iкру.
Тут, дарэчы, гэты далiкатэс прадавалi танней, чым у краме. Гандлёвы рад харчовых
тавараў, на мой погляд, выглядае прыстойна.
Святлана ЯСКЕВIЧ.

