НАПРЫКАНЦЫ

РАЗГУЛ ГРАФIЦI
Ў МАГIЛЁВЕ

Свята
круглых
жывоцікаў

Але раз гул цал кам
афi цый ны: гэ та сумесны праект i новая
прыступка ў стасунках
вулiчнага мастацтва i
мясцовай улады.

1927

год — нарадзiўся (вёска Канюхi
Капыльскага раёна) Алесь Адамовiч, беларускi пiсьменнiк, крытык, лiтаратуразнаўца, член-карэспандэнт
НАН Беларусi (1980), док тар
фi ла ла гiч ных на вук (1962),
прафесар (1971). З 1954 года
працаваў у Iнстытуце лiтаратуры АН Беларусi, з 1987-га —
дырэк тар НДI кiнамас тацтва
(Масква). Аў тар дылогii «Партызаны», раманаў «Вайна пад стрэхамi», «Сыны iдуць у бой», «Хатынскай аповесцi», адзiн з
аў тараў кнiгi «Я з вогненнай вёскi…» i iншых.
Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi (1976).
Памёр у 1994 годзе.
год — нарадзiўся Сяргей Даўлатаў. «У яго апавяданнях людзi
аказвалiся больш жывымi, чым у жыццi», —
напiсаў нехта з крытыкаў. Цяпер у нас наўрад
цi знойдзецца той, каму не знаёмае гэтае iмя.
А мiж тым доўгi час творчасць Даўлатава
не атрымлiвала прызнання на радзiме. Зарабiўшы рэпу тацыю дысiдэнта, ён з 1978 года
быў вымушаны жыць у ЗША. У СССР прозу
Даўлатава адважылiся друкаваць толькi з
1989 года, а заслужаная слава прыйшла да
пiсьменнiка толькi пасля смерцi. Ён памёр
у жнiўнi 1990 года, напярэдаднi глабальных

1941

Усход

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

6.21
6.09
6.11
6.10
6.37
6.40

13.34
13.38
13.34
13.30
13.33
13.28

Упер шы ню гэ тыя, так бы
мовiць, iнвестыцыi ў дзяцей на
прадпрыемстве зрабiлi летась,
адзначыўшы прэмiямi каля трыццацi выдатнiкаў. А сёлета напярэдаднi новага навучальнага года — ужо амаль удвая больш.
Прэмiя для школьнiка склала
паўмiльёна, а для студэнта —
800 тысяч рублёў.
Барыс ПРАКОПЧЫК

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.



геапалiтычных змен — у Саюзе ўжо дзьмулi
вятры перамен; краiну, якая праз год распадзецца на суверэнныя дзяржавы, мучылi
эканамiчныя ўзрушэннi i мiжнацыянальныя
канфлiкты. «Я нарадзiўся ў не вельмi дружнай сям'i, — расказваў пра сябе Даўлатаў. —
Пасрэдна вучыўся ў школе. Быў адлiчаны з
унiверсiтэта. Слу жыў тры гады ў лагернай
ахове. Пiсаў апавяданнi, якiя не мог апублiкаваць. Быў вымушаны пакiнуць радзiму.
У Амерыцы я так i не стаў багатым або паспяховым чалавекам. Мае дзецi неахвотна
гавораць па-руску. Я неахвотна размаўляю
па-англiйску. Жыццё кароткае. Чалавек адзiнокi…».
год — 75 гадоў таму нарадзiўся
(горад Бабруйск) Яўген Iванавiч
Бараноўскi, беларускi гiсторык, кандыдат гiстарычных навук (1973). Аў тар даследаванняў
па гiсторыi КПБ i БССР, партыйнага падполля
ў Беларусi ў гады Вялiкай Айчыннай вайны.

1938

Вiнцэнт ДУНIН-МАРЦIНКЕВIЧ, драматург:

«Асвета ёсць першай прыступкай як
фiзiчнага, гэтак аднолькава i маральнага
паляпшэння побыту».

ЗАЎТРА

ЧСУП «Хожовоагро-2009»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

ТРАКТОРИСТЫМАШИНИСТЫ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
Предоставляется жилье.
З/п от 4000000 и выше.
Справки по тел. (8 0176) 728419.
Предприятие расположено:

аг. Хожово,
Молодечненский р-н
(7 км от г. Молодечно).
УНП 690693791

 Iнфарм-укол

Вiрусы карыстаюцца
адсутнасцю прафiлактыкi
Бацькам, чые дзецi часта хварэюць, неабходна памятаць, што iх дзецi маюць патрэбу ў рэгулярных прафiлактычных мерапрыемствах, своечасовай тэрапii.
А самае важнае — пастаянная бацькоўская ўвага.
Звыш 200 рэспiраторных вiрусаў здольныя выклiкаць
вострыя рэспiраторныя вiрусныя iнфекцыi — грып, парагрып, адэнавiрусную, рынавiрусную, рэавiрусную, каранавiрусную iнфекцыi, для якiх характэрна непрацяглая лiхаманка i iнтаксiкацыя. У асноўным вышэйзгаданыя вiрусы
паражаюць верхнiя дыхальныя шляхi (нос, глотку, гартань,
трахею), аднак у дзяцей падчас эпiдэмiй узнiкаюць бранхiты
i пнеўманii, адзначае валеолаг 23-й гарадской дзiцячай
палiклiнiкi г. Мiнска Алена ГАРНIЦКАЯ.
Асноўныя прычыны ўзнiкнення ВРВI:
— Значная распаўсюджанасць вiрусаў у прыродзе i вялiкая колькасць вiдаў кожнага з iх.
— Павышаная ўспрымальнасць дзяцей да ўзбуджальнiкаў рэспiраторных iнфекцый. Тлумачыцца гэта пасiўным
iмунiтэтам, якi перадаецца ад мацi дзiцяцi падчас цяжарнасцi. Калi дзiця знаходзiцца на штучным выкормлiваннi, то
мацярынскай абароны хапае ўсяго на першыя 2-3 месяцы
жыцця. Iмунная сiстэма фармiруецца паступова, а таму пэўны час дзiця застаецца безабаронным перад вiрусамi.
— Спадчынная схiльнасць, анамалii iмунiтэту.
— Неспрыяльнае ўздзеянне навакольнага асяроддзя.
— Псiхаэмацыйныя стрэсы.
— Недахоп вiтамiнаў i мiкраэлементаў.
— Нестабiльнасць (сацыяльная/эканамiчная) сям'i.
— Хранiчныя ачагi iнфекцыi. Хранiчны танзiлiт, адэноiды,
карыёзныя зубы перанапружваюць iмунную сiстэму, спрыяюць хранiзацыi iнфекцыi, асаблiва вiруснай, i ў першую
чаргу герпетычнай.
Усе ВРВI становяцца небяспечнымi пры адсутнасцi своечасовага лячэння. У такiм выпадку не выключаны ўскладненнi. У першую чаргу размова iдзе пра ўскладненнi, звязаныя з органамi дыхання. 60 працэнтаў ускладненняў — гэта
пнеўманii, 0,3-3 працэнты — паражэннi нервовай сiстэмы
(энцэфаламiелiты), 1 працэнт — хваробы вуха, горла i носа,
да 1 працэнта — запаленне сардэчнай мышцы.
Пры нескладаных формах ВРВI лечыцца ў хатнiх умовах.
Неабходна вытрымлiваць спакойны паўложкавы рэжым
пры рэгулярным праветрываннi пакоя. Абавязкова ўжываць
шмат цёплай вадкасцi (не менш за 2 л у суткi) — лепш багатай на вiтамiн С.
Як сфармiраваць стойкi iмунiтэт?
 наладзiць рэжым дня;
 паўнавартасна харчавацца;
 паступова, без фанатызму, загартоўвацца;
 абмяжоўваць кантакты з хворымi;
 апранаць дзiця згодна з узростам i ўмовамi надвор'я;
 не дапускаць магчымасцi пасiўнага курэння;
 санiраваць хранiчныя ачагi iнфекцыi;
 не iгнараваць вакцынацыю;
 па рэкамендацыi ўрача карыстацца адаптагенамi.
Святлана БАРЫСЕНКА

Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ.

У шэрым гарадскiм пейзажы не хапае яркiх
фарбаў. Маладыя мастакi, якiя змянiлi аблiчча
старога дворыка, вельмi рады, што iм даверылiся, i хочуць, каб магiлёўская акцыя стала
крокам да арганiзацыi ў Беларусi фестывалю
графiцi.
Што да гараджан, то яны засталiся вельмi
задаволенымi стрыт-акцыяй, якая падарыла
шмат пазiтыўных эмоцый. Хаця кажуць, жыхары дамоў не адразу зразумелi намеры маладых
людзей i нават звярталiся ў мiлiцыю. Але потым,
калi прыгожыя малюнкi сталi набываць абрысы,
мясцовыя людзi змянiлi сваё стаўленне.
У адмiнiстрацыi Ленiнскага раёна горада каментуюць, што Магiлёў нездарма стаў культурнай сталiцай, а таму павiнен паказваць прыклад
не толькi ў класiчных формах мастацтва, але i ў
сучасных арт-праектах, якiя iнiцыюе моладзь.
Улады хочуць цывiлiзаваных зносiн з мастакамi новага пакалення, у тым лiку графiтыстамi.
Зусiм не сакрэт, што Магiлёў накрыла хваля надпiсаў дзе толькi можна — на сценах у грамадскiх
месцах i на жылых дамах, дарма што свежапафарбаваных. Жыхарам непрыемна бачыць навокал беспарадак, а камунальнiкi скардзяцца
на вялiзныя выдаткi па
лiквiдацыi наступстваў
хулiганскiх графiцi.
Зусiм нядаўна былi
пашкоджаны карцiны,
выстаўленыя на вулiцы
падчас мастацкай акцыi. Вандаламi аказалiся падлеткi, i iх бацькi за пла цi лi знач ны
штраф за наўмыснае
пашкоджанне маёмасцi. Увогуле ад пачатку
сёлетняга мая мiлiцыя
за тры ма ла шас цё ра
та кiх хулi га наў. Але
над пi саў на магi лёўскiх сценах, якiя потым
змываюць i зафарбоўваць, значна болей.
Таму невыпадкова, што мастакоў-графiтыстаў афiцыйна запрасiлi аформiць горад, iмкнучыся гэтым сказаць усiм iншым: мы адкрыты для
добрых творчых iдэй, у тым лiку i па маляваннi
на сценах — а чаму б не? Праўда, гэта ўсё ж
павiнна быць мастацтвам.
Iлона IВАНОВА.
Фота аўтара.

Месяц

Захад Даўжыня
дня

19.55
19.47
19.45
19.40
20.10
20.08

Больш за сто будучых мамачак удзельнічалі ў традыцыйным «Пуз-парадзе» ў сталіцы. Уваход на свята — выключ на ў жоў тым адзен ні.
Дрэс-код выконвалі не толькі
галоўныя гераіні незвычайнага парада, але і мужы, дзеці,
бабулі і дзядулі. Для гераінь
свята на ладзілі канцэртную
праграму, прафе сіянальную
фо та се сію, май стар-клас
па слінганашэнні.



БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ

Маладзік 5 верасня.
Месяц у сузор’і Льва.

— А цяпер, як прыстойны мужчына, вы
павінны са мной ажаніцца!..
— Як прыстойны мужчына, я ўжо жанаты!

Iмянiны

Паглядзеў коса на дзяўчыну — пакрыўдзіў.
Паглядзеў прама — абразіў.
Наогул не заўважыў — пакрыўдзіў
і абразіў.

Пр. Самуіла.
К. Саламона, Сцяпана, Юльяна.

— Каханая!
— Якая я табе каханая, паразіт, калі
ты мне здрадзіў?!
— Калі б не здрадзіў, ты была б адзіная...
Тры тыдні хадзіў на каратэ, нядаўна
сустрэўся з хуліганамі... і тры тыдні не
хадзіў на каратэ.

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.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (першы намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68,
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» —
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

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

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
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.
Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Сонца

У гродзенскiм адкрытым
акцыянерным таварыстве
«Малочны свет» прэмiруюць дзяцей сваiх работнiкаў
за выдатныя ацэнкi ў школе, вышэйшай i сярэдняй
спецыяльнай навучальных
установах.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

СЁННЯ

Iнвестыцыi
ў... дзяцей

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ

Трансфарматарныя
будкi ператварылiся ў
казачныя пабудовы. На
адной з iх надпiс «Небяспечна!» цяпер спалу ча ец ца з вы бу хам
со неч ных фар баў на
сценах. Выява жанчыны ў туфлях на высокiх
абцасах у прыцемках
глядзiцца iншапланетнай. У гэтай вулiчнай
галерэi хочацца спынiцца i ўсё ўважлiва разглядзець.
Металiчныя дзверы пад'ездаў упрыгожаны
выявамi жывёл i сiмпатычных монстрыкаў. Гэта
данiна дзiцячаму садку, якi месцiцца ў двары:
кажуць, што графiтыстаў ужо запрасiлi папрацаваць i там. Яны не пашкадавалi фантазii i на
каналiзацыйныя люкi з бетоннымi пастаментамi,
каб надаць iм мастацкi выгляд.

 Прыемная навіна

калі: Бранявой. Бар. Клёст. Агон. Рука. Матрац. Гран.
Ануча. Віка. Арка. Ларні. Карат. Опера. Кніга. Кры. Дан.
Руан. Уфа. Кіт. Душа. Моц. Сак. Плят. Уролаг. Брытва.
Ава. Анатам. Дырыжабль. Аракчэеў.

Цяпер у сцiплы дворык,
што на вулiцы Цiмiразеўскай, 32 у цэнтры Магiлёва, ходзяць на экскурсii. За
некалькi дзён ён ператварыўся ў сучасную арт-пляцоўку. Мас тацкiя графiцi
на сце нах ад ра зу ста лi
для гараджан папулярнымi месцамi для фотасесiй.
Больш за ўсiх здзiўляе
3D-малюнак на тратуары:
рука, якая нiбыта прарвалася праз асфальт, адсылае да славу тага «Стварэння Адама» Мiкеланджэла. Усе спяшаюцца
рабiць здымкi на памяць, пакуль ногi прахожых,
дождж i снег не сцерлi цiкавы вулiчны твор.
Такое ўражанне, што ў выхадныя днi сюды
пацягнуцца i вясельныя картэжы: здымкi на фоне арыгiнальных графiцi, а не звыклых iнтэр'ераў, маглi б заняць годнае месца ў альбомах
маладых.
Увогуле месца тут ажыўленае, насупраць
Цэнтральнага прадуктовага рынку, таму народ
актыўна цiкавiцца i радуецца. На сценах жылых
дамоў з'явiлiся вялiзныя фантастычныя малюнкi — ад першага i да пятага паверхаў. Чырвоная
(не сiнiя, заўважце) птушка нiбыта спрабуе зазiрнуць у вокны кватэр.

3 верасня 2013 г.
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