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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.21 19.55 13.34
Вi цебск — 6.09 19.47 13.38
Ма гi лёў — 6.11 19.45 13.34
Го мель — 6.10 19.40 13.30
Гродна — 6.37 20.10 13.33
Брэст    — 6.40 20.08 13.28

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

Месяц
Маладзік 5 верасня. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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Па га ры зан та лі: Гра да ва. Ку раў лёў. Ко да. Апа. Енк. 
Кадр. Бры. Нуль. Тол. Мул. Яры на. Віс ка ча. Тар. Увал. 
Рань. Ба ра вік. Агу ці. Да пла та. Крок. Клі мук. Авар. На га. 
Ага ма. Ка ра. Нар кам. Ар но. Унты. Ці ха наў. Па вер ты-

ка лі: Бра ня вой. Бар. Клёст. Агон. Ру ка. Мат рац. Гран. 
Ану ча. Ві ка. Ар ка. Лар ні. Ка рат. Опе ра. Кні га. Кры. Дан. 
Ру ан. Уфа. Кіт. Ду ша. Моц. Сак. Плят. Уро лаг. Брыт ва. 
Ава. Ана там. Ды ры жабль. Арак чэ еў.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ

— А ця пер, як пры стой ны муж чы на, вы 
па він ны са мной ажа ніц ца!..

— Як пры стой ны муж чы на, я ўжо жа-
на ты!

Па гля дзеў ко са на дзяў чы ну — па-
крыў дзіў.

Па гля дзеў пра ма — аб ра зіў.
На огул не за ўва жыў — па крыў дзіў 

і аб ра зіў.

— Ка ха ная!
— Якая я та бе ка ха ная, па ра зіт, ка лі 

ты мне здра дзіў?!
— Ка лі б не здра дзіў, ты бы ла б адзі-

ная...

Тры тыд ні ха дзіў на ка ра тэ, ня даў на 
су стрэў ся з ху лі га на мі... і тры тыд ні не 
ха дзіў на ка ра тэ.
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1927 год — на ра дзiў ся (вёс ка Ка ню хi 
Ка пыль ска га ра ё на) Алесь Ада-

мо вiч, бе ла рус кi пiсь мен нiк, кры тык, лi та ра ту-
раз наў ца, член-ка рэс пан дэнт 
НАН Бе ла ру сi (1980), док тар 
фi ла ла гiч ных на вук (1962), 
пра фе сар (1971). З 1954 го да 
пра ца ваў у Iн сты ту це лi та ра-
ту ры АН Бе ла ру сi, з 1987-га — 
ды рэк тар НДI кi на мас тац тва 
(Маск ва). Аў тар ды ло гii «Пар-
ты за ны», ра ма наў «Вай на пад стрэ ха мi», «Сы-
ны iдуць у бой», «Ха тын скай апо вес цi», адзiн з 
аў та раў кнi гi «Я з вог нен най вёс кi…» i iн шых. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi (1976). 
Па мёр у 1994 го дзе.

1941 год — на ра дзiў ся Сяр гей Даў-
ла таў. «У яго апа вя дан нях лю дзi 

аказ ва лi ся больш жы вы мi, чым у жыц цi», — 
на пi саў нех та з кры ты каў. Ця пер у нас на ўрад 
цi зной дзец ца той, ка му не зна ё мае гэ тае iмя. 
А мiж тым доў гi час твор часць Даў ла та ва 
не атрым лi ва ла пры знан ня на ра дзi ме. За ра-
бiў шы рэ пу та цыю ды сi дэн та, ён з 1978 го да 
быў вы му ша ны жыць у ЗША. У СССР про зу 
Даў ла та ва ад ва жы лi ся дру ка ваць толь кi з 
1989 го да, а за слу жа ная сла ва прый шла да 
пiсь мен нi ка толь кi пас ля смер цi. Ён па мёр 
у жнiў нi 1990 го да, на пя рэ дад нi гла баль ных 

геа па лi тыч ных змен — у Са ю зе ўжо дзьму лi 
вят ры пе ра мен; кра i ну, якая праз год рас-
па дзец ца на су ве рэн ныя дзяр жа вы, му чы лi 
эка на мiч ныя ўзру шэн нi i мiж на цы я наль ныя 
кан флiк ты. «Я на ра дзiў ся ў не вель мi друж-
най сям'i, — рас каз ваў пра ся бе Даў ла таў. — 
Па срэд на ву чыў ся ў шко ле. Быў ад лi ча ны з 
унi вер сi тэ та. Слу жыў тры га ды ў ла гер най 
ахо ве. Пi саў апа вя дан нi, якiя не мог апуб-
лi ка ваць. Быў вы му ша ны па кi нуць ра дзi му. 
У Аме ры цы я так i не стаў ба га тым або па-
спя хо вым ча ла ве кам. Мае дзе цi не ах вот на 
га во раць па-рус ку. Я не ах вот на раз маў ляю 
па-анг лiй ску. Жыц цё ка рот кае. Ча ла век адзi-
но кi…».

1938 год — 75 га доў та му на ра дзiў ся 
(го рад Баб руйск) Яў ген Iва на вiч 

Ба ра ноў скi, бе ла рус кi гiс то рык, кан ды дат гiс-
та рыч ных на вук (1973). Аў тар да сле да ван няў 
па гiс то рыi КПБ i БССР, пар тый на га пад пол ля 
ў Бе ла ру сi ў га ды Вя лi кай Ай чын най вай ны.

Вiн цэнт ДУ НIН-МАР ЦIН КЕ ВIЧ, дра ма тург:

«Асве та ёсць пер шай пры ступ кай як 
фi зiч на га, гэ так ад ноль ка ва i ма раль на га 
па ляп шэн ня по бы ту».
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Свя та 
круг лых 

жы во ці каў
Больш за сто бу ду чых ма-

ма чак удзель ні ча лі ў тра ды-
цый ным «Пуз-па ра дзе» ў ста-
лі цы. Ува ход на свя та — вы-
ключ на ў жоў тым адзен ні. 
Дрэс-код вы кон ва лі не толь кі 
га лоў ныя ге ра і ні не звы чай на-
га па ра да, але і му жы, дзе ці, 
ба бу лі і дзя ду лі. Для ге ра інь 
свя та на ла дзі лі кан цэрт ную 
пра гра му, пра фе сі я наль ную 
фо та се сію, май стар-клас 
па слін га на шэн ні.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Але раз гул цал кам 
афi цый ны: гэ та су-
мес ны пра ект i но вая 
пры ступ ка ў ста сун ках 
ву лiч на га мас тац тва i 
мяс цо вай ула ды.

Ця пер у сцiп лы дво рык, 
што на ву лi цы Цi мi ра зеў-
скай, 32 у цэнт ры Ма гi лё-
ва, хо дзяць на эк скур сii. За 
не каль кi дзён ён пе ра тва-
рыў ся ў су час ную арт-пля-
цоў ку. Мас тац кiя гра фi цi 
на сце нах ад ра зу ста лi 
для га ра джан па пу ляр ны-
мi мес ца мi для фо та се сiй. 
Больш за ўсiх здзiў ляе
3D-ма лю нак на тра ту а ры: 
ру ка, якая нi бы та пра рва-
ла ся праз ас фальт, ад сы-
лае да сла ву та га «Ства-
рэн ня Ада ма» Мi ке лан джэ ла. Усе спя ша юц ца 
ра бiць здым кi на па мяць, па куль но гi пра хо жых, 
дождж i снег не сцер лi цi ка вы ву лiч ны твор.

Та кое ўра жан не, што ў вы хад ныя днi сю ды 
па цяг нуц ца i вя сель ныя кар тэ жы: здым кi на фо-
не ары гi наль ных гра фi цi, а не звык лых iн тэр'-
ераў, маг лi б за няць год нае мес ца ў аль бо мах 
ма ла дых.

Уво гу ле мес ца тут ажыў ле нае, на су праць 
Цэнт раль на га пра дук то ва га рын ку, та му на род 
ак тыў на цi ка вiц ца i ра ду ец ца. На сце нах жы лых 
да моў з'я вi лi ся вя лiз ныя фан тас тыч ныя ма люн-
кi — ад пер ша га i да пя та га па вер хаў. Чыр во ная 
(не сi нiя, за ўваж це) птуш ка нi бы та спра буе за-
зiр нуць у вок ны ква тэр.

Транс фар ма тар ныя 
буд кi пе ра тва ры лi ся ў 
ка зач ныя па бу до вы. На 
ад ной з iх над пiс «Не-
бяс печ на!» ця пер спа-
лу ча ец ца з вы бу хам 
со неч ных фар баў на 
сце нах. Вы ява жан чы-
ны ў туф лях на вы со кiх 
аб ца сах у пры цем ках 
гля дзiц ца iн ша пла нет-
най. У гэ тай ву лiч най 
га ле рэi хо чац ца спы нiц ца i ўсё ўваж лi ва раз-
гля дзець.

Ме та лiч ныя дзве ры пад' ез даў упры го жа ны 
вы ява мi жы вёл i сiм па тыч ных мон стры ка ў. Гэ та 
да нi на дзi ця ча му сад ку, якi мес цiц ца ў два ры: 
ка жуць, што гра фi тыс таў ужо за пра сi лi па пра-
ца ваць i там. Яны не па шка да ва лi фан та зii i на 
ка на лi за цый ныя лю кi з бе тон ны мi па ста мен та мi, 
каб на даць iм мас тац кi вы гляд.

У шэ рым га рад скiм пей за жы не ха пае яр кiх 
фар баў. Ма ла дыя мас та кi, якiя змя нi лi аб лiч ча 
ста ро га дво ры ка, вель мi ра ды, што iм да ве-
ры лi ся, i хо чуць, каб ма гi лёў ская ак цыя ста ла 
кро кам да ар га нi за цыi ў Бе ла ру сi фес ты ва лю 
гра фi цi.

Што да га ра джан, то яны за ста лi ся вель мi 
за да во ле ны мi стрыт-ак цы яй, якая па да ры ла 
шмат па зi тыў ных эмо цый. Ха ця ка жуць, жы ха-
ры да моў не ад ра зу зра зу ме лi на ме ры ма ла дых 
лю дзей i на ват звяр та лi ся ў мi лi цыю. Але по тым, 
ка лi пры го жыя ма люн кi ста лi на бы ваць аб ры сы, 
мяс цо выя лю дзi змя нi лi сваё стаў лен не.

У ад мi нiст ра цыi Ле нiн ска га ра ё на го ра да ка-
мен ту юць, што Ма гi лёў не здар ма стаў куль тур-
най ста лi цай, а та му па вi нен па каз ваць прык лад 
не толь кi ў кла сiч ных фор мах мас тац тва, але i ў 
су час ных арт-пра ек тах, якiя iнi цы юе мо ладзь.

Ула ды хо чуць цы вi лi за ва ных зно сiн з мас та-
ка мi но ва га па ка лен ня, у тым лi ку гра фi тыс та мi. 
Зу сiм не сак рэт, што Ма гi лёў на кры ла хва ля над-
пi саў дзе толь кi мож на — на сце нах у гра мад скiх 
мес цах i на жы лых да мах, дар ма што све жа па-
фар ба ва ных. Жы ха рам не пры ем на ба чыць на-

во кал бес па ра дак, а ка-
му наль нi кi скар дзяц ца 
на вя лiз ныя вы дат кi па 
лiк вi да цыi на ступ стваў 
ху лi ган скiх гра фi цi.

Зу сiм ня даў на бы лi 
па шко джа ны кар цi ны, 
вы стаў ле ныя на ву лi цы 
пад час мас тац кай ак-
цыi. Ван да ла мi ака за-
лi ся пад лет кi, i iх баць-
кi за пла цi лi знач ны 
штраф за на ўмыс нае 
па шко джан не ма ё мас-
цi. Уво гу ле ад па чат ку 
сё лет ня га мая мi лi цыя 
за тры ма ла шас цё ра 
та кiх ху лi га наў. Але 
над пi саў на ма гi лёў-
скiх сце нах, якiя по тым 

змы ва юць i за фар боў ваць, знач на бо лей.
Та му не вы пад ко ва, што мас та коў-гра фi тыс-

таў афi цый на за пра сi лi афор мiць го рад, iмк ну-
чы ся гэ тым ска заць усiм iн шым: мы ад кры ты для 
доб рых твор чых iдэй, у тым лi ку i па ма ля ван нi 
на сце нах — а ча му б не? Праў да, гэ та ўсё ж 
па вiн на быць мас тац твам.

Iло на IВА НО ВА.
Фо та аў та ра.

РАЗ ГУЛ ГРА ФI ЦI 
Ў МА ГI ЛЁ ВЕ

Iн фарм-уколIн фарм-укол  ��

Вi ру сы ка рыс та юц ца 
ад сут нас цю пра фi лак ты кi

Баць кам, чые дзе цi час та хва рэ юць, не аб ход на па мя-
таць, што iх дзе цi ма юць па трэ бу ў рэ гу ляр ных пра-
фi лак тыч ных ме ра пры ем ствах, свое ча со вай тэ ра пii. 
А са мае важ нае — па ста ян ная баць коў ская ўва га.

Звыш 200 рэ спi ра тор ных вi ру саў здоль ныя вы клi каць 
вост рыя рэ спi ра тор ныя вi рус ныя iн фек цыi — грып, па ра-
г рып, адэ на вi рус ную, ры на вi рус ную, рэ авi рус ную, ка ра на-
вi рус ную iн фек цыi, для якiх ха рак тэр на не пра цяг лая лi ха-
ман ка i iн так сi ка цыя. У асноў ным вы шэй зга да ныя вi ру сы 
па ра жа юць верх нiя ды халь ныя шля хi (нос, глот ку, гар тань, 
тра хею), ад нак у дзя цей пад час эпi дэ мiй уз нi ка юць бран хi ты 
i пнеў ма нii, ад зна чае ва ле о лаг 23-й га рад ской дзi ця чай 
па лi клi нi кi г. Мiн ска Але на ГАР НIЦ КАЯ.

Асноў ныя пры чы ны ўзнiк нен ня ВРВI:
— Знач ная рас паў сю джа насць вi ру саў у пры ро дзе i вя-

лi кая коль касць вi даў кож на га з iх.
— Па вы ша ная ўспры маль насць дзя цей да ўзбу джаль-

нi каў рэ спi ра тор ных iн фек цый. Тлу ма чыц ца гэ та па сiў ным 
iму нi тэ там, якi пе рад аец ца ад ма цi дзi ця цi пад час ця жар-
нас цi. Ка лi дзi ця зна хо дзiц ца на штуч ным вы корм лi ван нi, то 
ма ця рын скай аба ро ны ха пае ўся го на пер шыя 2-3 ме ся цы 
жыц ця. Iмун ная сiс тэ ма фар мi ру ец ца па сту по ва, а та му пэў-
ны час дзi ця за ста ец ца без аба рон ным пе рад вi ру са мi.

— Спад чын ная схiль насць, ана ма лii iму нi тэ ту.
— Не спры яль нае ўздзе ян не на ва коль на га ася род дзя.
— Псi ха эма цы й ныя стрэ сы.
— Не да хоп вi та мi наў i мiк ра эле мен таў.
— Не ста бiль насць (са цы яль ная/эка на мiч ная) сям'i.
— Хра нiч ныя ача гi iн фек цыi. Хра нiч ны тан зi лiт, адэ но i ды, 

ка ры ёз ныя зу бы пе ра на пруж ва юць iмун ную сiс тэ му, спры-
я юць хра нi за цыi iн фек цыi, асаб лi ва вi рус най, i ў пер шую 
чар гу гер пе тыч най.

Усе ВРВI ста но вяц ца не бяс печ ны мi пры ад сут нас цi свое-
ча со ва га ля чэн ня. У та кiм вы пад ку не вы клю ча ны ўсклад-
нен нi. У пер шую чар гу раз мо ва iдзе пра ўсклад нен нi, звя за-
ныя з ор га на мi ды хан ня. 60 пра цэн таў ус клад нен няў — гэ та 
пнеў ма нii, 0,3-3 пра цэн ты — па ра жэн нi нер во вай сiс тэ мы 
(эн цэ фа ла мi е лi ты), 1 пра цэнт — хва ро бы ву ха, гор ла i но са, 
да 1 пра цэн та — за па лен не сар дэч най мыш цы.

Пры не скла да ных фор мах ВРВI ле чыц ца ў хат нiх умо вах. 
Не аб ход на вы трым лi ваць спа кой ны паў лож ка вы рэ жым 
пры рэ гу ляр ным пра вет ры ван нi па коя. Аба вяз ко ва ўжы ваць 
шмат цёп лай вад ка сцi (не менш за 2 л у су ткi) — лепш ба-
га тай на вi та мiн С.

Як сфар мi ра ваць стой кi iму нi тэт?
на ла дзiць рэ жым дня; �
паў на вар тас на хар ча вац ца; �
па сту по ва, без фа на тыз му, за гар тоў вац ца; �
аб мя жоў ваць кан так ты з хво ры мi; �
апра наць дзi ця згод на з уз рос там i ўмо ва мi на двор'я; �
не да пус каць маг чы мас цi па сiў на га ку рэн ня; �
са нi ра ваць хра нiч ныя ача гi iн фек цыi; �
не iг на ра ваць вак цы на цыю; �
па рэ ка мен да цыi ўра ча ка рыс тац ца адап та ге на мi. �

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Прыемная навінаПрыемная навіна  ��

Iн вес ты цыi
ў... дзя цей

У гро дзен скiм ад кры тым 
ак цы я нер ным та ва рыст ве 
«Ма лоч ны свет» прэ мi ру-
юць дзя цей сва iх ра бот нi каў 
за вы дат ныя ацэн кi ў шко-
ле, вы шэй шай i ся рэд няй 
спе цы яль най на ву чаль ных 
уста но вах.

Упер шы ню гэ тыя, так бы 
мо вiць, iн вес ты цыi ў дзя цей на 
прад пры ем стве зра бi лi ле тась, 
ад зна чыў шы прэ мi я мi ка ля трыц-
ца цi вы дат нi каў. А сё ле та на пя-
рэ дад нi но ва га на ву чаль на га го-
да — ужо амаль удвая больш. 
Прэ мiя для школь нi ка скла ла 
паў мiль ё на, а для сту дэн та — 
800 ты сяч руб лёў. 

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК

�

ЧСУП «Хожовоагро-2009»

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

ТРАКТОРИСТЫ-
МАШИНИСТЫ 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 

УНП 690693791

Предприятие расположено: 
аг. Хожово,
Молодечненский р-н
(7 км от г. Молодечно).

Предоставляется жилье.
З/п от 4000000 и выше. 
Справки по тел. (8 0176) 728419. 


