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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.46 19.21 12.35
Вi цебск — 6.35 19.11 12.36
Ма гi лёў — 6.36 19.11 12.35
Го мель — 6.34 19.07 12.33
Гродна — 7.02 19.36 12.34
Брэст    — 7.03 19.36 12.33

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Івана, Майсея, 
Мікалая, Мітрафана, Міхаіла, Паўла, 
Пятра, Сцяпана.
К. Веры, Юстыны, Нарцыза, 
Роберта, Францішка.

Месяц
Поўня 19 верасня. 
Месяц у сузор’і Рыбаў. 
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1891 год — на ра дзiў ся (вёс ка Ба цэ-
вi чы, ця пер Клi чаў скi ра ён Ма гi-

лёў скай воб лас цi) Ар кадзь Ан то на вiч Смо лiч, 
бе ла рус кi ге ог раф, кар то граф, пер шы пра-
фе сар геа гра фii ў Бе ла ру сi (1927). Адзiн са 
ства раль нi каў Бе ла рус кай ака дэ мii на вук, 
су аў тар яе пер ша га ста ту та (1928). Аў тар ву-
чэб на га да па мож нi ка «Геа гра фiя Бе ла ру сi». 
Ар га нi за ваў Цэнт раль нае бю ро края знаў ства 
i ча со пiс «Плуг». Аб грун та ваў на ву ко выя за-
да чы геа гра фii па вы ву чэн нi ланд шаф таў з 
улi кам iх ге не зi су, эва лю цыi, скла ду i пра сто ра ва га раз мя шчэн ня. 
Рас пра ца ваў пра гра му эка но мi ка-геа гра фiч на га вы ву чэн ня ра ё наў 
БССР (1930), ства рыў кар ту раз мя шчэн ня на сель нiц тва Бе ла ру сi 
(1929). У 1931 го дзе рэ прэ са ва ны. У 1938-м рас стра ля ны. Рэ абi-
лi та ва ны ў 1957-м.

1912 год — на ра дзiў ся (вёс ка Пiль каў шчы на, ця пер Мя-
дзель скi ра ён Мiн скай воб лас цi) Мак сiм Танк (Яў ген 

Iва на вiч Скур ко), на род ны па эт Бе ла ру сi (1968), ака дэ мiк НАН 
Бе ла ру сi (1972), Ге рой Са цы я лiс тыч най Пра цы (1974). Удзель нiк 
рэ ва лю цый на-вы зва лен ча га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сi. Не ад на ра-
зо ва арыш тоў ваў ся поль скi мi ўла да мi, пры су джаў ся да ту рэм на га 
зня во лен ня. У Вя лi кую Ай чын ную вай ну — су пра цоў нiк га зе ты 
«За Са вец кую Бе ла русь», га зе ты-пла ка та «Раз да вiм фа шысц-
кую га дзi ну». З 1945 го да пра ца ваў у ча со пi се «Во жык». Аў тар 
паэ тыч ных збор нi каў «На эта пах», «Пад мач тай», «Праз вог нен ны 
не ба схiл», «На ра чан скiя сос ны» i iн шых. Пi саў для дзя цей. Лаў рэ-
ат Дзяр жаў най прэ мii СССР (1948), Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi 
(1966). Па мёр у 1995 го дзе.

1940 год — лёт чы кi бры тан ска га Ка ра леў ска га па вет ра-
на га фло ту атры ма лi ад ну з са мых блiс ку чых пе ра-

мог у Дру гой су свет най вай не. Яны ад бi лi дзве ма гут ныя ата кi 
гер ман скiх ВПС i спы нi лi ма сi ра ва нае ўвар ван не на Бры тан скiя 
аст ра вы вой скаў вер мах та. У не бе над Аль бi ё нам быў знi шча ны 
61 са ма лёт пра цiў нi ка. Стра ты анг лi чан бы лi ўдвая мен шы мi — 29 
ма шын. Да ве даў шы ся пра па ра жэн не ў не бе над Анг лi яй, Гiт лер 
ад мя нiў за гад аб дэ сан це на Бры тан скiя аст ра вы, хоць бам бёж-
кi пра цяг ва лi ся. Яшчэ за тры ме ся цы да та го Бры та нiя не ме ла 
бая здоль ных ВПС. Чэр чыль, якi стаў прэм' ер-мi нiст рам у маi 1940 
го да, вы клi каў да ся бе ва ен на га мi нiст ра Бi верб ру ка. Ён за га даў 
яму не ад клад на са браць усiх ула даль нi каў i ды рэк та раў авiя прад-
пры ем стваў i аб' явiць iм аб на цы я на лi за цыi iх за во даў. Здзiў ле ны 
Бi верб рук спа слаў ся на ад сут насць за ко ну аб на цы я на лi за цыi. 
«Да та го ча су, ка лi вы iх збе ра це, за кон ужо бу дзе пры ня ты», — 
за пэў нiў яго Чэр чыль.

Ула дзi мiр КА РАТ КЕ ВIЧ, па эт, пра за iк, дра ма тург, пуб лi цыст, 
пе ра клад чык, кi на сцэ на рыст:

«Са мая страш ная пас ля праг нас цi ча ла ве чая за га на — не-
цяр пi масць».

Не су мнен на, су час най мо-
ла дзi скла да на зра зу мець, што 
яшчэ на пры кан цы 80-х iн фар ма-
ты ка ў шко лах ужо вы ву ча ла ся, 
але кам п'ю та раў там не бы ло. 
Каб уба чыць, як вы гля да юць i 
пра цу юць тыя кам п'ю та ры, нас, 
ста лiч ных школь нi каў, ва дзi лi на 
эк скур сiю ў iн фар ма цый на-вы-
лi чаль ны цэнтр. А ка лi ў Мiн ску 
аме ры кан цы ар га нi за ва лi вы-
ста ву вы лi чаль най тэх нi кi, там 
зда рыў ся са праўд ны анш лаг. 
Акра мя роз най су ве нiр най дра-
бя зы, на вед нi кi вы ста вы, ка лi па-
шан цуе, маг лi раз жыц ца i глян ца-
вым ча со пi сам, дзе бы лi 
прад стаў ле ны ўсе на вiн кi 
ў гэ тай га лi не. А школь ныя 
на стаў нi кi по тым пра сi лi ў 
сва iх вуч няў па гар таць 
гэ тыя ча со пi сы, каб быць, 
як той ка заў, у тэ ме. I хто 
б мог па ду маць, што ўся-
го праз 20 га доў з'я вяц ца 
лю дзi, якiя бу дуць кам п'ю-
та ры ка лек цы я на ваць. А 
кам п'ю та ры, вы пу шча ныя 
20-30 га доў та му, бу дуць 
пра да вац ца на аў цы ё нах 
i каш та ваць да ра жэй за 
са мыя су час ныя. Да рэ чы, 
не ка то рыя з ка лек цы я-
не раў на зы ва юць сябе 
«кам п'ю тар ны мi не кра фi-
ла мi».

Аляк сандр АЛЯК-
САНД РАЎ, сту дэнт чац-
вёр та га кур са фа куль тэ-
та кам п'ю тар ных сiс тэм 

i се так БДУ IР — адзiн з та кiх 
ка лек цы я не раў. Сяб роў скiя ад-
но сi ны з кам п'ю та рам у яго на ла-
дзi лi ся яшчэ ў ча ты рох га до вым 
уз рос це — спа чат ку хлоп чык на 
кам п'ю та ры толь кi гу ляў, а ўжо ў 
5—6 га доў па чаў скла даць пер-
шыя кам п'ю тар ныя пра гра мы.

— Мае баць кi з пра гра ма ван-
нем нi як не звя за ны, але баць ка 
па пра фе сii — элект рон шчык, та-
му ў на шым до ме заў сё ды быў 
уклю ча ны па яль нiк i ста яў пах ка-
нi фо лi, — рас ка заў Аляк сандр.

Цi не ад баць кi пе рад ало ся 
сы ну за хап лен не «жа ле зам»? 

Хло пец пры зна ец ца, што яму 
вель мi па да ба ец ца ажыў ляць або 
«ля чыць» ста рую тэх нi ку. Та му 
ён з за да валь нен нем на вед вае 
мiн скi ха керс пэйс — май стэр ню, 
дзе збi ра юц ца ама та ры роз най 
тэх нi кi i ку ды мож на прый сцi, каб 
штось цi па па яць, ад ра ман та ваць. 
Там жа знай шоў ся i ча со вы пры-
ту лак для част кi яго ка лек цыi.

Сён ня рэт ра-ка лек цыя сту-
дэн та БДУ IР на лiч вае ка ля 50 
эк зэмп ля раў. Част ка экс па на таў 
за хоў ва ец ца ў баць коў скiм до ме 
ў Брэс це. Баць кi хоць i пад трым-
лi ва юць за хап лен не сы на, але 
пе ры я дыч на бур чаць, што яго 
тэх нi ка зай мае вель мi шмат мес-
ца. Са мы «ма ла ды» кам п'ю тар, 
прад стаў ле ны на вы ста ве, быў 
вы пу шча ны ў 1996 го дзе. А са-
мы «ста ра жыт ны» экс па нат — са-
вец кi ўзор вы лi чаль най ма шы ны 
«Элект ро нi ка» 1976 го да вы пус ку. 
Як жар туе Аляк сандр, гэ та, хут чэй 

вя лi кi інжынерны каль ку ля тар з 
ка сет нi кам. Але пра тое, якiм на са-
мрэч мо жа быць «вя лi кi каль ку ля-
тар», рас ка заў рэк тар Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та 
iн фар ма ты кi i ра дыё элект ро нi кi 
Мi ха iл БА ТУ РА, якi на ве даў вы-
ста ву свай го сту дэн та:

— Вы лi чаль ная тэх нi ка, на 
якой я пра ца ваў сту дэн там i ас-
пi ран там, уяў ля ла са бой на бор з 
10—12 вя лi кiх ша фаў. А ў тэх нiч-
ных па тра ба ван нях па экс плу а та-
цыi ЭВМ ЕС 1022 бы ло за пi са на, 
што ёй па тра бу ец ца пло шча ў 
110 квад рат ных мет раў. Пры чым 
аба вяз ко ва трэ ба бы ло яшчэ i за-
бяс печ ваць аха лодж ван не тэх нi-
кi, каб тая не пе ра гра ва ла ся... А 
ця пер я тры маю ў ру ках план шэт, 
якi i па ма гут нас цi, i па аб' ёме 
па мя цi, i па сва ёй хут ка сцi на па-
ра дак пе ра ўзы хо дзiць ЭВМ 70-х 
га доў. Тое, што яшчэ 30 га доў та-
му зда ва ла ся ўсiм фан тас ты кай, 

сён ня ста ла рэ аль нас цю. 
Цi ка ва па фан та зi ра ваць, 
што бу дзе, на прык лад, у 
2050 го дзе?

Аляк сандр рас ка заў, 
што па чаў збi раць кам п'ю-
та ры яшчэ ў школь ныя га-
ды, а штурш ком да ка лек-
цы я на ван ня ста ла пар тыя 
кам п'ю та раў, якая да ста ла-
ся яму дар ма ад зна ё ма га 
яго баць кi:

— Мя не цi ка вяць не 
столь кi га ды вы пус ку кам-
п'ю та раў, коль кi роз ныя 
плат фор мы. Пэў ны пра-
бел у ма ёй ка лек цыi ёсць 
у са вец кай кам п'ю тар най 
тэх нi цы кан ца 80-х га доў 
— з той пры чы ны, што яе 
вель мi скла да на знай сцi. А 
на ват ка лi i зной дзеш, то 
на быць яе сту дэн ту — не 
па кi шэ нi. Па коль кi са вец-

кiя кам п'ю та ры змя шча лi каш-
тоў ныя ме та лы, то «за ла та ры» 
iх даў но ра за бра лi, а ка лi дзесь цi 
ўсё ж та кi i за ха ва лi ся асоб ныя 
эк зэмп ля ры, то каш ту юць яны 
фан тас тыч на до ра га. Я на бы ваю 
кам п'ю та ры або за сiм ва лiч ныя 
гро шы (са мым да ра гiм ма iм на-
быц цём стаў ра ры тэт за 50 до-
ла раў, i тое ку пiў яго толь кi та му, 
што ну вель мi за ха це ла ся), або 
мне ад да юць тэх нi ку бяс плат-
на. Вось i сён ня адзiн з на вед нi-

каў вы ста вы па абя цаў пры нес цi 
свой ра ры тэт. Шчы ра ка жу чы, 
ха цеў бы па поў нiць сваю ка лек-
цыю рас пра цоў кай на ву коў цаў 
Мiнск ага ра дыё тэх нiч на га iн сты-
ту та — кам п'ю та рам «Ня мi га». 
Ад нак, на прык лад, ра сiй скiя ка-
лек цы я не ры га то вы за яго за пла-
цiць 400—500 до ла раў, а ад куль 
у мя не мо гуць быць та кiя гро шы? 
З ра сi я на мi вель мi скла да на кан-
ку ры ра ваць, яны пры хо дзяць на 
наш ры нак i ўзвiнч ва юць цэ ны. 
А ўво гу ле каш тоў насць та го цi 
iн ша га кам п'ю та ра вы зна ча ец ца 
коль кас цю вы пу шча ных эк зэмп-

ля раў. «Ня мiг» бы ло вы пу шча на 
ў свой час шмат, але «цэ лых» 
за ста ло ся вель мi ма ла.

Да рэ чы, ра сi я не пра па ноў-
ва лi вы ку пiць у Аляк санд ра яго 
«Элект ро нi ку» 1976 го да, але 
той ад мо вiў ся на ад рэз. Маў ляў, 
я сваю ка лек цыю не рас пра-
даю. Го на рам яе з'яў ля ец ца так-
са ма пра та тып кам п'ю та ра, на 
якiм стваралі спецэфекты для 
галівудскага «Тэр мi на тара», 
кам п'ю тар Silicon Graphics (на 

та кiх на тэ ле ка на ле АРТ ман цi-
ра ва лi ся ў 90-я гады тэ ле вi зiй ныя 
за стаў кi), а так са ма бе ла рус кая 
гуль ня вая пры стаў ка «Эльф». 
Су час ная мо ладзь на ўрад цi ве-
дае, што ра ней гуль нi для пер са-
наль ных кам п'ю та раў вы пус ка лi-
ся не толь кi на дыс ке тах, але i на 
аў ды я ка се тах, i за гру жа лi ся ад 3 
да 30 хвi лiн. Яны так са ма прад-
стаў ле ны на вы ста ве.

— Я ў су час ныя кам п'ю тар-
ныя гуль нi нi ко лi не гу ляю. Знач-
на з боль шым за да валь нен нем 
па гу ляю на ад ноў ле ным ста рым 
кам п'ю та ры, — рас каз вае Аляк-

сандр. — Ка лi кам п'ю тар — 
са вец кi, то, час цей за ўсё, 
дэ та лi да яго мож на знай сцi, 
а за тым усё ўпi ра ец ца толь кi 
ў вы праў лен не ня спраў нас-
цяў: шу ка еш, якая мiк ра схе-
ма зга рэ ла, i гэ так да лей 
— крок за кро кам. Боль шая 
част ка ма iх экс па на таў пас ля 
ра мон ту ў спраў ным ста не. 
А вось ка лi кам п'ю тар за меж-
ны, то за да ча ўсклад ня ец ца: 
мiк ра схе му трэ ба дзесь цi 
шу каць i за каз ваць. На прык-
лад, Commodore-128 паў го да 
пра ля жаў у мя не «тру пам». 
А по тым з Га лан дыi рап там 
пры хо дзiць па ве дам лен не, 
што мне га то вы пра даць 
мiк ра схе му за сiм ва лiч ныя 
5  до ла раў. Да рэ чы, мiк ра-
схе ма на дру гас ным рын ку 
мо жа каштаваць столь кi ж, 
коль кi i кам п'ю тар.

Боль шасць ад на курс нi каў ка-
лек цы я не ра за хап ля юц ца пра-
гра ма ван нем. Яно i зра зу ме ла: 
на ву чан не на фа куль тэ це КСIС 
— ма ра для мно гiх вы пуск нi-
коў. I па сту пiць сю ды над звы чай 
скла да на. Аляк сандр па сту пiў i 
атрым лi вае па вы нi ках лет няй се-
сii па вы ша ную сты пен дыю.

— Шчы ра ка жу чы, я больш 
кам форт на ад чу ваю ся бе з 
«жа ле зам, — пры зна ец ца ён. 
— Па ра лель на з ву чо бай я на 
па ло ву стаў кi дру гi год ужо пра-
цую ў Аб' яд на ным iн сты ту це ма-
шы на бу да ван ня Ака дэ мii на вук у 
ла ба ра то рыi бар та вых ме хат рон-
ных сiс тэм. Ле там пра ца ваў на 
поў ную стаў ку. Мне гэ та цi ка ва: 
ства раць бар та выя кам п'ю та ры 
для аў то бу саў, фур... Хоць, вя до-
ма, ра зу мею, што ў на ву цы шмат 
гро шай не за ро бiш. Та му ка заць 
ад на знач на, што не пад дам ся 
спа ку се, не бу ду...

Ха рак тэр на, што сва i мi ма-
ра мi аб па паў нен нi ка лек цыi 
Аляк сандр дзе лiц ца не вель мi 
ах вот на. Ка жа, што ў яго ёсць 
цэ лы спiс «кам п'ю тар на га ан-
ты ква ры я ту», якi ён бу дзе вы-
кон ваць па ме ры маг чы мас цяў. 
Але вi да воч на, што для вя лi кай 
ка лек цыi па тра бу ец ца шмат 
мес ца — не за хоў ваць жа яе ў 
га ра жы. Маг чы ма, кi раў нiц тва 
ўнi вер сi тэ та пой дзе на су страч 
i пра па нуе па ста ян ную пло шчу 
для яго ка лек цыi? Ня хай гэ та бу-
дзе, на прык лад, па ста ян на дзей-
ная вы ста ва... Му зе яў кам п'ю-
тар най тэх нi кi па куль што ня ма, 
та му вы рас ла цэ лае па ка лен не 
пад лет каў, якiя шчы ра ўпэў не-
ны, што каль ку ля та ры заў сё ды 
бы лi ў ма бiль ных тэ ле фо нах, як, 
да рэ чы, i iн тэр нэт...

На дзея НI КА ЛА Е ВА.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ
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А вы ба чы лi?А вы ба чы лi?  ��

«ДЫ НА ЗАЎ РЫ» КАМ П'Ю ТАР НАЙ ТЭХ НI КI
«Ого, ну i жа ле за», «Вось гэ та скры ня!», «А што, гэ та яшчэ i 
пра цуе?» — школь нi кi i лi цэ iс ты, якiя ста лi пер шы мi на вед нi-
ка мi вы ста вы рэт ра-кам п'ю та раў, што пра хо дзiць у Мiн ску на 
ба зе БДУ IР, не пе ра ста ва лi здзiў ляц ца. А больш ста лыя лю-
дзi, уба чыў шы сва iх «ста рых зна ё мых», ра да ва лi ся, як дзе цi: 
«Вой, а та кiя кам п'ю та ры ста я лi ў нас у шко ле! За гру жа лi ся 
хвi лiн пяць...», «А гэ та быў пер шы кам п'ю тар у ма iм жыц цi», 
«А я мог толь кi ма рыць пра та кi прос цень кi кам п'ю тар».

Сту дэнт БДУ IР Аляк сандр АЛЯК САНД РАЎ 
дэ ман струе свае «ра ры тэ ты».

Са вец кая элект рон ная вы лi чаль ная 
ма шы на 1976 го да вы пус ку.

Ра ней гуль нi для пер са наль ных Ра ней гуль нi для пер са наль ных 
кам п'ю та раў вы пус ка лi ся не толь кi кам п'ю та раў вы пус ка лi ся не толь кi 
на дыс ке тах, але i на аў ды я ка се тах, на дыс ке тах, але i на аў ды я ка се тах, 
на магнітнай стужцы. на магнітнай стужцы. 

За піс ка му жу.
«Во ва, за бя ры ма ло га з дзі ця ча га 

сад ка.
P.S. Ён сам ця бе па знае».

— Алё, гэ та «хут кая»? Це шча за хва-
рэ ла... Як гэ та — не ле чы це?! А хто ле-
чыць? Дзя куй. Алё, гэ та сер пен та рый?

Кож ная жан чы на лі чыць сва ім аба-
вяз кам да тэ ле фа на вац ца да свай го 
лю бі ма га (му жа, сяб ра) хай на ват з 
15-га ра зу, каб за даць ад но адзі нае 
пы тан не: «Ты дзе?».

Вoсь мне заў сё ды ці ка ва бы ло — хтo 
вы зна чае, штo ка шэ чы корм cтaў яшчэ 
смач ней шым?!

Сён ня су сед звер ху неш та доў га і ста-
ран на пры бі ваў. Ма быць, плін тус ады-
шоў, але не, гэ та хут ка па пра віць: тры 
ра зы стук нуў — і га то ва. Тут ча ла век 
пра ца ваў грун тоў на. За гэ ты час мож на 
крэс ла па ла ма нае ад ра ман та ваць аль-
бо стол ці ша фу. Усё б ні чо га, толь кі 
ра монт ныя ра бо ты ён пра во дзіў на па-
чат ку шос тай га дзі ны ра ні цы. Што тут 
зро біш, та кі рэ жым у ча ла ве ка. Праў да, 
рэ жым апош нім ча сам рэз ка па мя няў ся. 
Ра ней усё ад бы ва ла ся ве ча рам: спа чат-
ку су сед сва рыў ся з жон кай (у па нэль-
най шмат па вяр хоў цы чу ваць на ват сло-
вы і фра зы), а по тым, ві даць, каб зняць 
стрэс, лу піў ма ла тком па ней кіх дош ках. 
І гэ та, як пра ві ла, ад бы ва ла ся ве ча рам, 
ча сам за цяг ва ла ся да два нац ца ці но чы. 
Ця пер вось — ра ні цай і без свар кі.

Ус пом ні ла пра сён няш няе абу джэн не, ка-
лі чар го вы раз па тэ ле фа на ва ла чы тач ка са 
сва ёю бя дою. І са праў ды на ва ла, а па ра тун-
ку знай сці нель га. Я ўжо пі са ла ў га зе це пра 
ве лі зар ны свят ло ды ёд ны эк ран, які ўста на-
ві лі ў Брэс це на пло шчы Ле ні на, не да лё ка 
ад до ма №24. Гэ ты су час ны від рэ кла мы 
ця пер ёсць у лю бым буй ным го ра дзе, ка лі 
на эк ра не ўвесь час мя ня юц ца ро лі кі, кар-
цін кі, і го лас за кад рам чы тае бя гу чы ра док. 
Па тэн цы яль ных спа жыў цоў за клі ка юць ку-
піць, ад па чыць, па ка тац ца, на ве даць... І так 
з дня ў дзень, з ран ку да ве ча ра.

І лю дзі ў на зва ным до ме ста лі пры му-
со ва слу хаць гэ тую транс ля цыю. Ад на з 
ква тэ ра най маль ніц та ды тэр мі но ва па мя-
ня ла вок ны, але і трай ны шкло па кет не 
аба ра ніў ад ма на тон на га гу ча ку. Люд мі ла 
Пят ро ва пай шла па су се дзях, са бра ла под-
пі сы, за яву за нес лі ў гар вы кан кам. Та ды ў 
дом на кі ра ва лі спе цы я ліс та з са ні тар най 
служ бы, ён за ме раў уз ро вень шу му і вы-

даў за клю чэн не, што ве лі чы ня дэ цы бэ лаў 
не пе ра вы шае кры тыч на га па ро га. У афі-
цый ным ад ка зе так са ма за зна ча ла ся, што 
ўзро вень шу му ад эк ра на не пе ра вы шае 
звы чай ны ву ліч ны шум.

Та кі па ды ход жыль цоў не за да во ліў, яны 
ста лі звяр тац ца ў ін стан цыі да лей. Спра ва 
ж не ў ве лі чы ні гу ку. Лю бы псі хо лаг ска жа 
вам, што бес пе ра пын ная паў та раль насць 
ад на го і та го ж тэкс ту здоль ная да вес ці ча-
ла ве ка ледзь не да вар' яц тва. Тым больш 
ка лі ча ла век не ма ла ды і не вель мі зда ро вы. 
А дом, ля яко га ста іць эк ран, да во лі ста ры. 
Жы вуць там у асноў ным пен сі я не ры, лю дзі, 
якія боль шую част ку дня зна хо дзяц ца ў 
ква тэ рах. І ка лі тэ ле ві зар ці ра дыё заў сё ды 
мож на вы клю чыць, ад гэ тай гвал тоў най 
рэ кла мы ні дзе не сха ва еш ся. Ці ка ва, што 
на ву лі цы гу ку амаль не чу ваць, яго пе-
ра кры вае шум ма шын. За тое ў ква тэ рах, 
вок ны якіх вы хо дзяць на гэ ты бок, бяс кон ца 
пра па ну юць пель ме ні мяс цо ва га мя са кам-
бі на та і ма ка ро ну пэў ных вы твор цаў. Для 
тых, хто ска ча на ця пе раш ніх дыс ка тэ ках 
ці пра во дзіць час у нач ных клу бах, та кі гук 
не страш ны. А вось для лю дзей з чуй най 
нер во вай сіс тэ май, для тых, хто па ку туе 
на сэр ца, гэ та ста ла што дзён ным вы пра-
ба ван нем. Толь кі хто по тым да ка жа, што 
пры ступ спра ва ка ва ны ме на ві та раз драж-
нен нем ад на вяз лі ва га шу му?..

Дык вось, пас ля зга да най пуб лі ка цыі на-
ша га зе та атры ма ла ад каз з абл вы кан ка ма, 
дзе га во рыц ца: «Да сяг ну та да моў ле насць 
па між гар вы кан ка мам і ТАА «Біз не сІн фа 
Сіс тэ ма» (гас па дар эк ра на. — Аўт.) аб па-
этап ным вы клю чэн ні з транс ля цыі гу ка вой 
рэ кла мы». Зда ва ла ся б, за клі кі па чу тыя, 
лю дзям на брац ца цяр пен ня і ча каць. Бо 
на зва нае прад пры ем ства — ка мер цый ная 
струк ту ра, і яно мае аба вя за цель ствы пе-

рад рэ кла ма даў ца мі. А за што за пла ча на, 
тое му сіш транс ля ваць.

Ка лі па зва ні ла Люд мі ла Пят ро ва, я ад-
ра зу ўспом ні ла і яе ві зіт, і той ма тэ ры ял. 
Толь кі вось ад ра зу цяж ка бы ло па ве рыць, 
што... прай шло тры га ды. Зве ры лі, усё пра-
віль на, афі цый ны ад каз да та ва ны 27 каст-
рыч ні ка 2010 го да. Абя ца на га лю дзі ча ка лі 
амаль тры га ды, ды так і не да ча ка лі ся.

На зга да ным прад пры ем стве вель мі 
здзі ві лі ся май му пы тан ню, удак лад ня лі 
да ту, ну мар, фар му лёў ку ад ка зу з абл вы-
кан ка ма. По тым вет лі вая дзяў чы на пе ра-
зва ні ла і па ве да мі ла, што за гэ ты час у іх 
два ра зы бы лі пра вер кі па лі ніі са ні тар най 
служ бы. Вер дыкт спе цы я ліс таў: уз ро вень 
рэ кла мы не пе ра вы шае ўзро вень шу му ву-
лі цы. Так што прад пры ем ства функ цы я нуе 
ў рам ках за ко на, і ні пра якае вы клю чэн не 
гу ку га вор ка іс ці не мо жа.

Ні чо га ін ша га ча каць і не да во дзі ла ся б у 
гэ тай сі ту а цыі. Што той дзяў чы не да лю дзей 
з до ма № 24? У яе свая ра бо та, а ў яе кі раў-
ні коў свой біз нес. Гэ тыя на ступ ствы па він ны 
бы лі пра ду гле дзець служ бо выя асо бы гар-
вы кан ка ма, ка лі да ва лі да звол на ўста ноў ку 
эк ра на. Але і ім, ві даць, не прый шло ў га ла-
ву па ду маць пра жыль цоў до ма — урэш це, 
раз драж няль нік ста іць не ля іх акна.

Вы, на пэў на, за ўва жы лі, што даў но ўжо 
ўсе так жы вём: у ад на го су сед зран ку ма ла-
тком у столь ля пае, дру го га «да ста лі» кур цы 
на пры пын ку, якія ды мяць ледзь не ў твар, 
трэ ця му, ці ба чы це, не да спа до бы фе ер вер кі, 
які мі мо ладзь ба віц ца ноч на пра лёт. І гэ та — 
праб ле мы та го, ка му не па да ба ец ца, ка му 
пе ра шка джае, ка го нер вуе. Боль шасць з нас 
іс нуе так, як са мім вы гад на, не зва жа ю чы на 
дру го га. Ка лі мы та кі мі ста лі?

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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ЖЫЦ ЦЁ 
ЯК ПРОС ТАЯ РЭЧ

ХА КЕЙ НЫ МА РА ФОН ПАД ЛІЧ БАЙ «13»
17 ве рас ня на ля до вай арэ не ў пар ку Гор ка га рас пач нец ца 
чар го вы чэм пі я нат Мін ска па ха кеі ся род ама тар скіх ка ман даў. 
Ужо тры нац ца ты раз спа бор ніц твы аб' яд на юць гуль цоў роз на-
га ўзрос ту і ўзроў ню май стэр ства. На роў ні з бы лы мі ха ке іс та мі, 
ула даль ні ка мі раз на стай ных рэ кор даў кра і ны, трэ не ра мі пра-
фе сій ных клу баў за га лоў ны тра фей бу дуць зма гац ца дэ бю тан-
ты, якія ўпер шы ню ўзя лі ў ру кі клюш ку ў ста лым уз рос це.

Сё ле та на лёд вый дуць 29 дру жын. Ся род іх бу дуць і на віч кі — 
ка ман ды «Газп рам наф та», «Со кал» і «Раў бі чы-Ху лі ганс». Да рэ чы, 
упер шы ню гуль ні чэм пі я на ту прой дуць на но вай ля до вай пля цоў цы 
ў сту дэнц кай вёс цы.

Ха кей ны ма ра фон бу дзе доў жыц ца дзе вяць ме ся цаў і фі ні шуе 
толь кі ў ся рэ дзі не мая, свое асаб лі ва пе ра даў шы эс та фе ту га лоў най 
спар тыў най па дзеі на ступ на га го да — чэм пі я на ту све ту па ха кеі, які 
ад бу дзец ца ў Мін ску. А па куль ад крыць пра гра му 13-га пер шын ства 
бе ла рус кай ста лі цы ся род ама та раў да вя дзец ца ле таш нім фі на ліс-
там — дру жы нам «Ру беж» і «Ста лі ца». На га да ем, апош няя ка ман да 
бу дзе аба ра няць свой пер шы ты тул пе ра мож цы чэм пі я на ту. Пры-
ходзь це пад тры маць гуль цоў!

Да ры на ЗА ПОЛЬ СКАЯ.

У СЯ РЭД НIМ ЛЮ ДЗI КА ХА ЮЦЬ ДВОЙ ЧЫ ЗА ЖЫЦ ЦЁ
У Лон да не пра вя лi не звы чай нае са цы я ла гiч нае апы тан не, 
якое па ка за ла, што звы чай на лю дзi ўлюб ля юц ца па-са праўд-
на му двой чы за ўсё жыц цё, па ве дам ля юць iн фарма генц твы 
са спа сыл кай на Daіly Telegraph.

Ма са вае апы тан не прай шло падчас трох дзён на га фес ты ва лю 
опе ры Siemens Festival Nigts, у iм узя лi ўдзел 2 тыс. рэ спан дэн таў. 
Вы нi кi «ра ман тыч на га да сле да ван ня» па ка за лi, як час та лю дзi ўлюб-
ля юц ца, коль кi iм трэ ба ча су, каб вы зна чыць, цi са праўд ныя гэ та 
па чуц цi i якая част ка апы та ных жы ве зу сiм без ка хан ня.

Ака за ла ся, што ў ся рэд нiм лю дзi ўлюб ля юц ца два ра зы ў жыц цi, 
пры гэ тым ха ця б раз iх ка хан не бы ло не ўза ем нае.

Ёсць i не ад на знач ныя ад ка зы. Та кiм чы нам, больш за пяць ра зоў 
раз бi ва лi сэр ца кож на му двац ца та му апы та на му. Мно гiя рэ спан дэн ты 
ад ка за лi, што жы вуць з ка хан нем уся го свай го жыц ця ў гэ ты мо мант, 
але кож ны сё мы з апы та ных пры знаў ся, што зна хо дзiц ца ў ста сун ках 
без ка хан ня. З iх 73% ад зна чы лi, што сыш лi ся з ця пе раш нiм парт нё-
рам пас ля та го, як ужо стра цi лi сваё «са праўд нае ка хан не». Пры гэ-
тым 46% лю дзей, якiя зна хо дзяц ца ў ста сун ках, пра цяг ва юць шу каць 
свой лёс — апы та ныя за явi лi, што га то вы кi нуць парт нё ра або на ват 
ра за рваць шлюб, ка лi су стрэ нуць сваё са праўд нае ка хан не.

Вар ты ўва гi той факт, што муж чы ны больш пры вя за ныя да па-
ста ян ных ста сун каў, чым жан чы ны: 37% прад стаў нi коў моц на га по лу 
ад ка за лi, што за ха ва лi б са юз, каб не ра бiць ба лю ча парт нё ру.

БЕЛ ТА.
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