НАПРЫКАНЦЫ
 Праверана на сабе

На дзiцячым
«Еўрабачаннi» ад Беларусi
жадалi выступiць расiяне
Але правiлы нацыянальнага
адбору гэтага не дазваляюць
Днямi сталi вядомыя iмёны фiналiстаў рэспублiканскага
конкурсу «Песня для Еўрабачання», у фармаце якога ўжо
традыцыйна адбываецца адбор беларускага ўдзельнiка
дзiцячага конкурсу «Еўрабачанне». Прафесiйнае журы на
чале з народным артыстам Беларусi Эдуардам Зарыцкiм
разгледзела 48 заявак, але «дабро» дало толькi 10 з iх.
Насамрэч заявак у аргкамiтэт паступiла крыху больш, у тым
лiку 4 — з Расii (па адной з Масквы i з горада Междурэчанска Кемераўскай вобласцi i дзве з Новасiбiрска). «Гэтыя заяўкi журы не
разглядала, — тлумачыць кiраўнiк рабочай групы нацыянальнага
адборачнага тура, выканаўчы прадзюсар тэлеканала «Беларусь
2» Людмiла Барадзiна, — бо яны, на жаль, не адпавядаюць умовам, прапiсаным у палажэннi конкурсу «Песня для Еўрабачання».
У нас у правiлах асобна ўказана, што да ўдзелу ў конкурсе дапускаюцца грамадзяне Рэспублiкi Беларусь, а таксама замежныя
грамадзяне i асобы без грамадзянства — але толькi ў тым выпадку, калi пражываюць у Беларусi пастаянна, не менш за 2,5 года».
Яшчэ адну заяўку, расказала «Звяздзе» Людмiла Афанасьеўна,
арганiзатары былi вымушаныя адхiлiць з iншай прычыны: наша суайчыннiца даслала песню з арыгiнальным тэкстам, але на чыюсьцi
чужую музыку, што таксама супярэчыць правiлам конкурсу.
Такiм чынам, у фiнале нацыянальнага адбору свае варыяцыi
песнi для «Еўрабачання» выканаюць 10 юных артыстаў: 5 мiнчан,
яшчэ 3 — са сталiчнай вобласцi, а таксама па 1 прадстаўнiку
Брэстчыны i Магiлёўшчыны. Практычна ўсе адабраныя шчаслiўцы
— падлеткi ва ўзросце 11-13 гадоў, якiя, калi меркаваць па назвах
конкурсных песень, жывуць недзе памiж зоркамi i марамi:
ПIПЕР Ангелiна (Брэсцкая вобласць, в. Астрамечава) — «Мы
танцуем джаз»;
IВАНОЎ Уладлен (г.Бабруйск) — «Белые облака»;
ВОЛКАЎ Iлья (г.Мiнск) — «Пой со мной»;
ЗАЙЦАВА Ганна (г.Мiнск) — «Мы помним»;
МАЖЫЛОЎСКАЯ Юлiя (г. Мiнск) — «Мечты»;
МIСЯКОВА Надзея (г. Мiнск) — «Деловая»;
ЦЕРАШОНАК Ксенiя (г.Мiнск) — «Под парусом мечты»;
АСЛАНАЎ Руслан (Мiнскi раён, в.Тарасава) — «Звёзды зовут»;
МУРАЎКIН Iгар (Мiнскi раён, п.Калодзiшчы) — «Ищущие счастье» (гэта песня, дарэчы, гучыць на беларускай i англiйскай
мове. З гэтага года правiлы мiжнароднага конкурсу дазваляюць
выкарыстоўваць да 25% англiйскай мовы ў песнях);
ШАРШАВIЦКАЯ Даная (Мiнская вобласць, г.Барысаў) — «Простой мотив».
Пакуль што ўсе юныя артысты, атрымаўшы ў якасцi «хатняга
задання» пэўныя заўвагi i парады ад прафесiяналаў, разышлiся на
летнiя канiкулы. Але ненадоўга. Ужо ў вераснi яны зноў з'едуцца
ў Мiнск, каб на фiнальным шоу ў прамым эфiры паспаборнiчаць
за галоўны прыз — пуцёўку на дзiцячае «Еўрабачанне», якое
адбудзецца сёлета ў Кiеве. Пераможцу, як i раней, выберуць сумесна гледачы i журы.
Вiкторыя ЗАХАРАВА



 Выстава

У Віцебску ў выставачнай зале культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кольца горада Віцебска «Дзвіна» адначасова
можна ўбачыць некалькі сотняў самаробных цацак.
Тут прадстаўлена ўнікальная выстава «Цацачныя гісторыі». Аўтары цацак жывуць у Віцебску, Мінску, Магілёве, Брэсце і іншых
гарадах нашай краіны.
— У час серыйнай лялькі сваю нішу зноў займае цацка, зробленая сваімі рукамі, якая дорыць цяпло і радасць. Некаторыя лялькі
— сімвалічныя, звязаныя з пэўнымі падзеямі жыцця, — паведаміла «Звяздзе» Наталля Канькова, навуковы супрацоўнік культурна-гістарычнага комплексу «Залатое кольца горада Віцебска
«Дзвіна». — Пасля закрыцця выставы лялькі, якія спадабаліся
гледачам, можна будзе набыць.
Сярод экспанатаў — джынсавая рыба, чорны кот, які «просіць», каб людзі не верылі ў прыкметы; Баба Яга, героі папулярных мультфільмаў, а таксама цацкі, зробленыя ў нацыянальным
беларускім стылі.
Аляксандр ПУКШАНСКІ. Фота аўтара



Экспанаты выставы
«Цацачныя гісторыі».

СЁННЯ
Усход

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

4.37
4.18
4.27
4.33
4.54
5.04

Вядомая
ў сярэднявеччы
Вядома, што ветраная воспа — гэта
вельмі старажытнае інфекцыйнае захворванне. Крыніца інфекцыі — хворы
чалавек, які, як сцвярджаюць эпідэміёлагі, уяўляе эпідэмічную небяспеку з
канца інкубацыйнага перыяду і да адпадзення «скарыначак», якія ўтвараюцца на месцы воспінак. Узбуджальнік
распаўсюджваецца паветрана-кропельным шляхам і не толькі пры кашлі. Нават
заразлівы смех, размова могуць стаць
спосабам перадачы інфекцыі. У асноўным, хварэюць дзеці, але магчыма заражэнне ў любым узросце.
Небяспечнымі хворыя на ветраную
воспу становяцца за 20-24 гадзіны да
з'яўлення сыпу і застаюцца імі да 5 дня
з моманту з'яўлення апошняй воспіны.
«Карані» хваробы адыходзяць у даўніну,
у сярэднявечча. Сама назва захворвання «вятранка» — ад яе хуткай распаўсюджанасці. Хвароба сапраўды можа
разносіцца «па ветры».

Дзякуй
дзеткам!
Спачатку ў дзіцячым садку вятранку
«падчапіў» мой малодшы — 5-гадовы
Лёша. Дарэчы, пра каранцін па ветраной воспе — з датай, з якой ён пачаўся,
было напісана на дзвярах пры ўваходзе ў іншую групу (у якую мой сынок не
ходзіць). Для мяне слова «каранцін»,
як для большасці немедыкаў — азначае нейкае абмежаванне. Ну, каранцін.
А што з ім рабіць? Я толькі потым вы-

17.09
17.26
17.09
16.50
17.05
16.46

светліў: калі ў дзіцячым садку хаця б
адно дзіця захварэла на вятранку, на
працягу некалькіх месяцаў многіх чакае
тое ж самае. І бацькі таксама, калі ім у
дзяцінстве не «пашчасціла». Паводле
даных расійскіх навукоўцаў, 10% выпадкаў інфекцыі прыпадае на падлеткаў, старэйшых за 15 гадоў, і дарослых.
Для іх гэта звычайна сур'ёзнае цяжкае
захворванне, якое часам завяршаецца лятальным вынікам. Смяротнасць у
дарослых, хворых на вятранку, у 30-40
разоў вышэй, чым у дзяцей 5-9 гадоў.
У дарослых значна часцей узнікаюць
ускладненні ў выглядзе пнеўманіі (асабліва цяжкай формы — у курцоў) і нават
энцэфаліту — запалення мозга. А я ж
яшчэ і куру!
Супрацоўніца цэнтра гігіены і эпідэміялогіі, калі я ўжо захварэў, сказала па
тэлефоне, што ў ідэале бацькам павінны
былі расказаць пра меры бяспекі, каб і іх
дзеці, і яны самі не заразіліся. І, безумоўна, прышчэпка, зробленая своечасова,
абараніла б ад непрыемнасцяў. Чаму не
сказалі пра прышчэпку? Я нават заплаціў бы за яе. Як мой калега, які зрабіў
японскую прышчэпку з «гарантыяй» ад
захворвання на 20 гадоў. А так...
Малодшы заразіў спачатку старэйшага, 8-гадовага Мішу, а ўжо ад яго хвароба «прыляцела» да мяне.
Самае дзіўнае, што мая «палова»,
якая пасля працы пастаянна кантактуе
з дзецьмі, таксама ў дзяцінстве не хварэла на вятранку. Знаёмыя медыкі факт
таго, што яна не заразілася, растлумачылі добрым імунітэтам. А наогул наступствы вятранкі ў дарослых напрамую
залежаць ад палавой прыналежнасці.
У мужчын гэтае захворванне працякае
вельмі цяжка.

Лепшы сябар хворых —
зялёнка
Першыя сімптомы хваробы праявілі
сябе, як ні дзіўна, у Міжнародны дзень
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МАБIЛЬНЫ ТЭЛЕФОН
I АЗДАРАЎЛЕННЕ —
РЭЧЫ
НЕСУМЯШЧАЛЬНЫЯ?
Пры падрыхтоўцы дзiцяцi да паездкi ў летнiк бацькi
павiнны стварыць у яго пазiтыўную матывацыю на ад'езд, расказаўшы як мага больш пра ўмовы пражывання
ў лагеры, гурткi, заняткi па iнтарэсах, спартыўныя святы,
адпачынак на вадасховiшчы, забавы i гэтак далей —
прычым iнфармацыя павiнна быць станоўчай, — раяць
спецыялiсты. Акрамя таго, дзiця павiнна прымаць самы
непасрэдны ўдзел у «экiпiраваннi» — абавязковы пералiк
прадметаў асабiстай гiгiены, адзення i абутку ўказаны ў
пуцёўцы.
У аздараўленчых летнiках, нагадваюць санiтарныя
ўрачы, забаронена рэалiзацыя чыпсаў, вострых сухарыкаў, газiраваных напiткаў (асаблiва тых, што змяшчаюць
фарбавальнiкi), вэнджаных прадуктаў, пра што трэба
памятаць i бацькам пры наведваннi дзiцяцi.
Улiчваючы, што лета — вельмi небяспечны час у плане распаўсюджвання кiшэчных iнфекцый, забараняецца
прывозiць дзiцяцi ў лагер хуткапсавальныя прадукты, у
тым лiку мясныя, рыбныя стравы, малочныя прадукты,
вараныя каўбасныя вырабы, марожанае, пiрожнае, торты
i гэтак далей. Згаданыя прадукты нельга таксама браць
з сабой на пляж або пiкнiк, калi ў вас няма сумкi-халадзiльнiка. Пры афармленнi дзiцяцi ў лагер бацькi павiнны
азнаёмiцца з поўным пералiкам забароненых да ўвозу
прадуктаў, якiя могуць выклiкаць харчовае атручэнне
або захворванне. Пры гэтым можна прывезцi дзiцяцi сок,
негазiраваныя напiткi без фарбавальнiкаў, садавiну, ягады, пячэнне. Садавiну, гароднiну i ягады трэба папярэдне
памыць i абдаць гатаванай вадой.
Пры знаёмстве з выхавальнiкамi або важатымi бацькi
павiнны папярэдзiць iх аб асаблiвасцях характару дзiцяцi
i яго перавагах у харчаваннi.
А вось браць з сабой на аздараўленне мабiльны тэлефон медыкi не рэкамендуюць, праўда, робяць адну агаворку: калi не ўдасца пераканаць дзiця ехаць з дому без
мабiльнага тэлефона, трэба строга папярэдзiць яго пра
неабходнасць званiць толькi ў крайнiм выпадку.
I апошняе: спяшацца з вiзiтам да дзiцяцi, нават калi
яно першы раз самастойна выехала ў загарадны лагер,
зусiм не варта: малому трэба даць хоць бы 2—3 днi для
адаптацыi.
Надзея НIКАЛАЕВА.

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

21.46
21.44
21.36
21.23
21.59
21.50

У дарослым узросце (а мне ўжо
за 40) захварэць на вятранку насамрэч і смех і грэх. Вятранка нагнала ў другой палове жыцця, бо ў
дзяцінстве ёю не хварэў: у дзіцячы
садок не хадзіў, а ў школе неяк
пранесла.

ВЕЦЕР ЯЕ ПРЫНЁС...

Аптымальным для першага аздараўлення дзiцяцi
ў загарадным аздараўленчым лагеры спецыялiсты
сталiчнай санэпiдслужбы лiчаць 8-гадовы ўзрост.

«ЦАЦАЧНЫЯ ГІСТОРЫІ»
І ДЖЫНСАВАЯ РЫБА

Сонца

21 чэрвеня 2013 г.

Поўня 23 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Стральца.

абароны дзяцей. Хаця з раніцы тэмпературу я не замяраў, бо наогул раблю гэта
вельмі рэдка, адразу адчуў, што нешта
ўнутры мяне не так. І ўсё ж з малым у той
дзень пайшлі ў Летні амфітэатр на канцэрт, прысвечаны 25-гадоваму юбілею
абутковага прадпрыемства «Белвест».
Між іншым, фірменны колер гэтага калісьці германска-савецкага СП — аднаго з першых у былым СССР — зялёны!
Гэта падалося мне сімвалічным.
Як і тое, што ў якасці «зоркі» эстрады запрасілі на канцэрт былую салістку
вядомага гурта «ВІА Гра» Веру Брэжневу. Спела яна і шлягер «Лепшыя сябры
дзяўчат — гэта брыльянты»... 31-гадовая
Вера па-ранейшаму вельмі сексапільная.
Нездарма, па версіі аднаго з мужчынскіх
часопісаў, 6 гадоў таму яна была ўдастоена тытула самай сексуальнай жанчыны
Расіі, хаця жыве ва Украіне... Але канцэрт
я ледзь адседзеў. Дома ж стала зусім
нядобра. На наступны дзень з тэмпературай за 39°С вырашыў набраць 103.
Брыгада «хуткай» прыехала праз гадзіну. Калі зняў майку, жанчыны ў белых халатах хуценька нацягнулі на твары маскі.
І ўспомніўся мне нейкі фільм пра новы від
бактэрыялагічнай зброі, носьбітам якога
цяпер быў я... Урач параіла мазаць праблемныя «кропкі» на целе зялёнкай, каб
падсушваць іх, а таксама купіць таблеткі,
каб цела менш часалася. Калега потым
сказала, што вядомы замежны брэнд вырабляе, аказваецца, бясколерны аналаг
зялёнкі. Ды дзе купіць?

Можна і... гарэлку!
Урач, якую выклікаў па тэлефоне,
таксама здзівілася, што не хварэў на
вятранку ў дзяцінстве. І пачуўшы маю
просьбу «выпісаць» нейкі аналаг зялёнкі, параіла мазацца... гарэлкай! Ну, гэта
з задавальненнем! Мыцца катэгарычна
забаранілі. Дзіўна, але педыятр, якая
лячыла маіх дзяцей, наадварот, раіла
прымаць ванны з адварам кары дуба.

Ад знаёмых жа пачуў, што для палягчэння свербу выкарыстоўваюць абціранне
гатаванай вадой з воцатам. Пасля гэтага скуру можна апрацаваць талькам.
І каму верыць?
Згодны з Булгакавым, герой якога
ў творы «Майстар і Маргарыта» гаварыў пра тое, што цэгла проста
так нікому на галаву не падае. І,
як ні дзіўна, шчыра ўдзячны лёсу
за вятранку... Бо яна дапамагла
пераглядзець многія погляды на
жыццё. Ляжаў і ўспамінаў, што
без прычыны павышаў на
дзяцей голас, што занадта
шмат чакаў ад іх маці, што
камусьці зайздросціў, што
перажываў з-за грошай...
Зараз напісаў бы вялікімі
літарамі: самае каштоўнае —
здароўе, а не памер заробку,
не каханкі, не смачная ежа. Здароўе! І трэба яго берагчы.

Пр. Васіля, Канстанціна, Фёдара,
Яфрэма.
К. Аліцыі, Марты, Алоіза,
Рудольфа, Тодара.

Вятранку нават...
прадаюць

І дзе ж рэнтген?

 Крымінал, здарэнні
ГУЛЕЦ ПАЧАЎ «РАЗНОСIЦЬ» КЛУБ
Раней неаднаразова судзiмы 26-гадовы мiнчанiн у чарговы
раз наведаўся ў гульнявы клуб па вулiцы Чкалава. Як звычайна пачаў гуляць, а калi заўважыў, што грошы заканчваюцца,
вырашыў выпiць. I пасля чарговай порцыi алкаголю заснуў
тут жа каля аўтамата...
Пачуўшы пахрапванне, да наведвальнiка падышоў адмiнiстратар.
Аднак разбудзiць з першай спробы клiента, якi спаў, у яго не атрымалася. Толькi праз некаторы час той прачнуўся, хутка ўскочыў i...
пачаў без разбору «разносiць» усё, што траплялася пад руку. Удары
сыпалiся i на маёмасць, i на работнiкаў клуба. А потым дэбашыр
падскочыў да барнай стойкi, схапiў нож i пачаў размахваць iм перад
супрацоўнiкамi ўстановы. Толькi тады адзiн з iх выклiкаў мiлiцыю.
Прыбыўшы нарад Кастрычнiцкага РУУС затрымаў грамадзянiна. А
суму нанесенай клубу шкоды яшчэ трэба ўстанавiць.

УСПЫХНУЛА ПРАМОЧАНАЕ АЦЭТОНАМ
АДЗЕННЕ...
Апоўначы ў прыёмны пакой Салiгорскай цэнтральнай раённай бальнiцы даставiлi з тэрмiчнымi апёкамi 42-гадовага
мужчыну. Няшчасны выпадак за гадзiну да гэтага адбыўся
ў вёсцы Папоўка.
— Гаспадар домаўладання фарбаваў вокны. Па неасцярожнасцi
пралiў на сябе растваральнiк, а потым выйшаў на вулiцу пакурыць,
— расказалi ў Мiнскiм абласным упраўленнi МНС. — Калi мужчына
прыкурваў, пары ацэтону ўспыхнулi. На iм загарэлася адзенне. Пацярпелы атрымаў тэрмiчныя апёкi першай-другой ступенi 80 працэнтаў паверхнi цела. Вяскоўца змясцiлi ў рэанiмацыйнае аддзяленне.
Стан яго — сярэдняй ступенi цяжкасцi.
Сяргей РАСОЛЬКА



Дзень летняга сонцастаяння. Пачатак лета ў Паўночным паўшар'і Зямлі і пачатак зімы — у Паўднёвым паўшар'і; самы доўгі па
часе дзень і самая кароткая ноч у годзе.
год — нарадзіўся (вёска Бялевічы, цяпер Слуцкі раён) Аляксандр Казіміравіч Сержпутоўскі, беларускі этнограф, фалькларыст. Сапраўдны член Інбелкульта (1925-1927). З 1893 года працаваў у
Мінскім аддзяленні сялянскага пазямельнага банка і Мінскім паштова-тэлеграфным ведамстве, у этнаграфічным аддзяленні Рускага музея. Узначальваў падкамісію ў Камісіі па складанні этнаграфічных карт і вывучэнні
нацыянальнага складу насельніцтва Расіі пры Акадэміі навук, аналагічную
камісію пры Рускім геаграфічным таварыстве. Сабраў у Беларусі багаты
этнаграфічны і фальклорны матэрыял. Аўтар нарыса «Беларусы-палешукі», у якім апісаны звычаі і вераванні сялян Мазыршчыны і Случчыны.
Даследаваў земляробчыя прылады працы, бортніцтва, дыялекты беларускай мовы. Выдаў зборнікі «Казкі і апавяданні беларусаў-палешукоў»,
«Забабоны беларусаў-палешукоў». За зборнік беларускіх прыказак са
слоўнікам быў узнагароджаны малым залатым медалём Рускага геаграфічнага таварыства. Вывучаў дыялекты беларускай мовы. Рукапісы
Сержпутоўскага захоўваюцца ў Дзяржаўным музеі этнаграфіі Расійскай
Федэрацыі, Рускім музеі, НАН Беларусі. Памёр у 1940 годзе.
год — у ЗША быў арыштаваны знакаміты
савецкі разведчык Рудольф Абель. Яго
сапраўднае імя Уільям Фішэр. Ён быў сынам нямецкага камуніста, а нарадзіўся ў Англіі. У 1920-я гады
сям'я пераехала ў СССР, дзе пэўны час жыла ў Крамлі.
Уільям паступіў у разведшколу НКУС, пасля чаго быў
накіраваны ў Англію. Пік яго кар'еры прыйшоўся на
пасляваенны час, калі Фішэр быў перакінуты ў ЗША
з фальшывым пашпартам на імя Гольдфуса. Яго «дахам» была фотастудыя ў Брукліне. Ён сапраўды быў
выдатным фатографам. Акрамя таго, Фішэр маляваў,
іграў на фартэпіяна, ведаў шэсць моў. Нейкі час кіраваў шпіёнскай сеткай у Амерыцы, потым перабраўся ў Фінляндыю, дзе для канспірацыі
ажаніўся з фінкай, хоць у Маскве яго чакала руская жонка. Вярнуўшыся
ў Амерыку, Фішэр быў выдадзены перабежчыкам. Суд над ім стаў на
Захадзе падзеяй нумар адзін, але савецкая прэса не прамовіла пра яго ні
слова. Абелю далі 30 гадоў. Аднак ужо ў 1962 годзе на мяжы Заходняга
і Усходняга Берліна на мосце Глініке «шпіёна № 1» абмянялі на збітага
над СССР амерыканскага лётчыка Фрэнсіса Гэры Паўэрса (пра гэта
выдатна расказана ў вядомым фільме «Мёртвы сезон»). Пасля гэтага
Абель-Фішэр жыў у Маскве з першай жонкай і дачкой Эвелін, гуляў у
більярд, маляваў пейзажы і пакутаваў ад незапатрабаванасці. Пасмяротна выйшаў альбом яго прац.
год — нарадзіўся (вёска Сугакі Ваўкавыскага раёна Гродзенскай вобласці) Віталь Вітальевіч Лапа, беларускі вучоны
ў галіне аграхіміі, доктар сельскагаспадарчых навук (1966), прафесар
(1997), член-карэспандэнт НАН Беларусі (2009). Аўтар навуковых прац
па ўрадлівасці глеб і распрацоўцы спосабаў яе павышэння, уплыву
ўгнаенняў на ўраджайнасць і якасць раслінаводчай прадукцыі. Лаўрэат
Дзяржаўнай прэміі Беларусі (2003).
Максім БАГДАНОВІЧ,
паэт, публіцыст, перакладчык:

1864

1957

1951

«Ўсё знікае, праходзіць, як дым,
Светлы ж след будзе вечна жывым».

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Жанчыны, як грыбы — самыя сімпатычныя нярэдка аказваюцца самымі
ядавітымі.

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.

— А як у цябе з хіміяй у інстытуце было?
— 200 долараў — залік, 500 — экзамен.

Iмянiны

скую цэнтральную раённую бальніцу,
дзе яшчэ гадоў 5 таму мне расказвалі як
выкарыстоўваюцца сучасныя тэхналогіі
для абслугоўвання пацыентаў.

Калі ў інтэрнэце спрабаваў нешта
знайсці пра вятранку, убачыў аб'яву
аб тым, што можна купіць... мяккую
цацку пад назвай «Гіганцкі мікроб:
ветраная воспа». Каштуе усяго 380
расійскіх рублёў. Вырабляецца ў ЗША, дзецям да 3 гадоў
купляць не рэкамендуецца.
Ну і ну!
Ад ной чы па гля дзеў шы
на гэтую дзіўную цацку ў
выглядзе віруса «Ветранай
воспы», вы будзеце прос та
зачараваны гэтым мілым мікробікам», — пішуць супрацоўнікі
інтэрнэт-крамы.
Цацка «Гіганцкі мікроб:
Наконт кошту лячэння.
ветраная воспа».
Калі прэпарат (пілюлі) замежПраз тыдзень пайшоў у
най вытворчасці, якія ўжывасваю паліклініку. Ужо іншы доктар, як юць пры вятранцы, каштуюць за 70 тысяч
і патрабуецца, накіравала здаць аналі- рублёў, айчынны аналаг — менш чым
зы, зрабіць флюараграфію. Ды няма ў 5 тысяч. Але не факт, што ў аптэцы вам
нашай паліклініцы, якая раней належала прапануюць танны беларускі — гэта зноў
віцебскаму прадпрыемству па вырабе жа праверана на сабе.
цэглы, рэнтгенапарата. Не гаворачы ўжо
Зараз цела яшчэ ў «плямах». Дэрмааб ультрагукавым даследаванні і іншым. толаг параіла зноў мазаць іх зялёнкай.
Памятаю, падчас «прамой лініі» адна з Вось як не хацеў, але ж давялося. І паражыхарак Віцебска расказвала асабіста лельна давялося асобна заняцца тварам,
губернатару аб адсутнасці нармальных бо з'явіліся «рубцы», ад якіх наўрад ці на
умоў у гэтай жа паліклініцы. Старшыня 100% можна будзе пазбавіцца. Але тая ж
аблвыканкама распарадзіўся забяспе- знаёмая дэрматолаг параіла пакуль што
чыць лячэбную ўстанову адпаведным мазаць крэмамі. Добра, што іх у Беларусі
абсталяваннем. Кіраўнік аховы здароўя вырабляюць і яны прадаюцца па вельмі
даступнай цане. Здаровы колер скуры
паабяцаў. І што?
вер
нецца толькі праз 1-1,5 месяца пасля
У паліклініцы, куды пайшоў на флюараграфію, суровая жанчына-медык лячэння... І ўсё ж адзіны плюс у ветраной
пасля таго, як зрабіла здымак, сказала, воспы ёсць — набыты пажыццёвы імунішто яго я павінен захоўваць на працягу тэт. Калі гэта, вядома, можа суцешыць.
года да наступнага «фатаграфавання». Аляксандр ПУКШАНСКІ, фота аўтара

І гэта ў ХХІ стагоддзі! Успомніў Пастаў-

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, Л. СВІДРЫЦКАЯ,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Калi жанчына села на дыету i стала
качаць прэс — гэта значыць, што ёй
праз два тыднi ехаць на мора.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

— Чаму ў вашай машыне так жудасна
пахне?
— А што вы хочаце? 120 коней!

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.

Зарплата жонкi — гэта яе зарплата! А
заробак мужа — гэта бюджэт сям'i ...

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
Дарагая, плывi
сюды! Тут
плытка!..

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.

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

 Наш фармат

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзiць 250 разоў на год.
Тыраж 24.355. Iндэкс 63850. Зак. № 2674.
Нумар падпiсаны ў 19.30
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
20 чэрвеня 2013 года.

