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ЦЫТАТА ДНЯ

Наталля ЖУКАВА,
намеснік міністра аховы
здароўя — галоўны
дзяржаўны санітарны
ўрач Беларусі:

«Як чакаецца, сезонны
ўздым захваральнасці на
вострыя рэспіраторныя
інфекцыі ў хуткім
часе пойдзе на спад, ён
прадоўжыцца яшчэ тыдні
два. Цяперашні ўзровень,
калі рэгіструецца пік
захваральнасці на ВРВІ
і грып, характэрны
для гэтага перыяду.
У некаторых рэгіёнах,
напрыклад, у Брэсцкай
вобласці, захваральнасць
ніжэйшая за сярэдні
ўзровень па краіне,
у Гомелі — крыху
вышэйшая. У цэлым
сітуацыя прагназуемая
і кантралюемая. Па выніках
эпіднагляду, у пікавыя тыдні
вірус грыпу сустракаецца не
больш як у 20 працэнтаў усіх
захварэлых. У гэтым сезоне
прышчэпкі супраць грыпу
атрымалі крыху больш за
40 працэнтаў беларусаў.
Менавіта вакцынацыя —
надзейны спосаб абароны
ад грыпу, а таксама цяжкіх
формаў рэспіраторных
захворванняў».
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ЛЫЖНЫЯ ВЫХАДНЫЯ
Канец
мінулага тыдня
быў насычаны
спартыўнымі
спаборніцтвамі

Субота і нядзеля атрымаліся
не па-зімоваму гарачыя:
больш за пяць тысяч чалавек
адправіліся ў сталічную
Вяснянку і прынялі ўдзел
у спартыўным свяце
«Мінская лыжня — 2019».

Акрамя захапляльных
спартыўных баталій,
для шматлікіх гледачоў
падрыхтавалі культурна-забаўляльную праграму, а таксама
гарачыя напоі і харчаванне.
Дарэчы, у эстафеце прыняў
удзел Прэзідэнт Аляксандр
Лукашэнка, сваім прыкладам
паказаўшы, як можна з карысцю
праводзіць вольны час узімку.

Фота БелТА.

...У спартыўным
комплексе
«Раўбічы» тым
часам змешанымі
эстафетамі ў
трох узроставых
катэгорыях
завяршыліся
рэспубліканскія
спаборніцтвы па
біятлоне «Снежны
снайпер».
За ходам гэтых
мерапрыемстваў
прасачылі нашы
карэспандэнты.
Рэпартажы —
у сённяшнім нумары.

КОРАТКА
• У красавіку гэтага
года ў парламент краіны
плануецца ўнесці праект
закона аб персанальных
даных.
• 175 206 мінчан-пенсіянераў (36,3 % з агульнай
колькасці, звесткі на пачатак лютага) працягваюць
працоўную дзейнасць.
• Падчас праверкі Узбро е ных Сіл з за па су
прызвалі каля 1,4 тысячы
ваеннаабавязаных.
• Паводле звестак МУС
самае распаўсюджанае кіберзлачынства ў Беларусі —
узлом акаўнта ў сацыяльных сетках.
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Фота Андрэя САЗОНАВА.

(Працяг тэмы
на стар. 2, 13)

Вернісаж. Памяць сэрца
Сёння «Звязда» пачынае новы праект
сумесна з Нацыянальным мастацкім
музеем Беларусі — «Вернісаж.
Памяць сэрца», дзе гаворка пойдзе
пра мастацкія творы часоў Вялікай
Айчыннай, або прысвечаныя ёй,
у тым ліку работы аўтарства
беларускіх мастакоў — франтавікоў
і ўдзельнікаў партызанскага руху.
З каго пісалі партрэты ваенныя
мастакі, якія сюжэты выбіралі
і з дапамогай якіх прыёмаў і сродкаў
перадавалі пэўны настрой у сваіх
работах? Ці ўсё мы ведаем пра
знакамітыя карціны, што захоўваюцца
ў музейных фондах, прычым не толькі
ў нашай краіне? Угледзімся
і абмяркуем падрабязнасці разам
з мастацтвазнаўцамі.

ГАЛЕРЭЯ
ВЯЛІКАЙ
АЙЧЫННАЙ
У гісторыі розных краін ёсць такія падзеі, якія
незалежна ад таго, што адбывалася, як мянялася
палітычная сістэма або эканамічны лад, грамадства і людзі, нібы стрыжань праходзяць праз час
і назаўсёды застаюцца ў непарушнай народнай
памяці. У ліку такіх падзей — Вялікая Айчынная вайна, якая на многія дзесяцігоддзі пакінула
незагойныя раны ў гісторыі ўсёй нашай краіны
і практычна ў кожнай беларускай
сям'і...

СТАР. 5

Яўген Аляксеевіч Зайцаў (1908—1992). «Партрэт
юнага партызана». 1943 г. Палатно, алей.

