
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Дзяніса, 
Івана, Канстанціна, 
Міхаіла, Сямёна.
К. Юльяны, Яны, Мірона, 
Роберта, Яцка.

Месяц
Апошняя квадра 

15 жніўня.

Месяц у сузор’і Рака.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.51 20.34 14.43

Вi цебск — 5.37 20.28 14.51

Ма гi лёў — 5.41 20.25 14.44

Го мель — 5.43 20.17 14.34

Гродна — 6.07 20.49 14.42

Брэст — 6.12 20.45 14.33

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Дзень на ра джэн ня жан-
чы ны лепш па мя таць заў-
сё ды, год на ра джэн ня — 
лепш за быц ца на заўж ды.

Ве тэ ры нар ны тэх ні кум. 
Вы клад чык пы та ец ца сту-
дэнт ку:

— Ча му ў ка ро вы ча ты ры 
саскі?

— Та му, што ма ла ко бы-
вае све жае, стэ ры лі за ва нае, 
па стэ ры за ва нае і згу шча-
нае.

— Сту дэнт, да вай це згу-
ля ем з ва мі ў кры жы кі-ну-
лі кі.

— Да вай це.

— Стаў це кры жык, вось 
тут.

— Па ста віў.

— Усё, ця пер вы пры-
зыў нік!

На НТБ рых ту ец ца пе ра-
да ча — кан ку рэнт «Да вай па-
жэ нім ся!» з ра бо чай наз вай 
«А да вай прос та так!»

17 ЖНІЎ НЯ

1896 год — па ча так «за-
ла той лі ха ман кі» на 

Клон дай ку. Пер шае зо ла та ў мяс-
тэч ку Рэ біт-Крык знай шоў ін дзе ец 
Джым Ску кум, хоць доў гі час гэ тае 
а д  к р ы ц  ц ё 
пры піс ва ла-
ся яго парт-
нё ру Джор-
джу Кар ма-
ку, па коль кі 
ме на ві та ён 
юры дыч на пер шы за рэ гіст ра ваў 
зна ход ку. Ка лі шчас ліў цы даб ра лі-
ся да най блі жэй ша га го ра да Фор ці 
Майл на ра цэ Юкан і па ве да мі лі 
ра дас ную вест ку, го рад апус цеў у 
лі ча ныя га дзі ны — прак тыч на ўсе 
яго на сель ні кі ры ну лі ся шу каць 
сваю «за ла тую» ўда чу. «За ла тая 
лі ха ман ка» пры вя ла на за хад не 

толь кі зо ла та шу каль ні каў, але і 

куп цоў, фер ме раў і тым са мым 

спры я ла бу даў ніц тву паш то вых 

гас цін цаў і чы гу нак, раз віц цю тэх-

ні кі, пры цяг нен ню ін вес ты цый і 

раз віц цю эка но мі кі ў цэ лым.

1907 год — на ра дзіў ся 

(г. Мінск) Здзіс лаў 
Фран ца віч Сто ма, ак цёр, на род-
ны ар тыст Бе ла ру сі, на род ны ар-
тыст СССР. У 1929 го дзе скон чыў 
дра ма тыч ную сту дыю Поль ска га 
ванд роў на га тэ ат ра, пра ца ваў у ім. 
З 1937-га — у Бе ла рус кім ТЮ Гу, з 
1940 го да — у Бе ла рус кім тэ ат ры 
імя Я. Ку па лы. Вост ра ха рак тар ны 
і ка ме дый ны ак цёр. Ся род ро ляў: 
Бы коў скі і Пус та рэ віч («Паў лін ка» 
Я. Ку па лы), Глу шак («Лю дзі на ба-

ло це» І. Ме ле жа), Бе ла гу баў («Да-
ход нае мес ца» А. Аст роў ска га) і 
інш. Зняў ся ў філь мах «Мі кол ка-
па ра воз», «Кан стан цін За сло наў», 
«Га дзін нік спы ніў ся апоў на чы» і 
інш. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 
Бе ла ру сі. Па мёр у 1992 го дзе.

1942 год — на ра дзіў ся 
Мус лім Ма га ма еў, 

са вец кі і ра сій скі спя вак, на род ны 

ар тыст СССР. У яго кан цэрт ным 

рэ пер ту а ры бы ло больш за 600 

тво раў (рус кія ра ман сы, эст рад-

ныя і не апа літ ан скія пес ні). Зняў-

ся ў філь мах «Ні за мі», «Спя вае 

Мус лім Ма га ма еў», «Маск ва ў но-

тах». Аў тар больш чым 20 улас-

ных пе сень, му зы кі да філь маў і 

тэ ат раль ных спек так ляў. Па мёр 

у 2008 го дзе.

1977 год — са вец кі атам-

ны ле да кол «Арк-

ты ка» ўпер шы ню ў гіс то рыі арк-

тыч на га ма ра пла ван ня да сяг нуў 

геа гра фіч най кроп кі Паў ноч на га 

по лю са, пе ра адо леў шы ў ак тыў-

ным пла ван ні ма гут нае ля до вае 

по кры ва Паў ноч на га Ле да ві та-

га акі я на. Вёў ата ма ход ка пі тан 
Ю. Ку чы еў, які быў ўда сто е ны за 
гэ ты ўні каль ны рэйс га на ро ва га 
зван ня Ге роя Са цы я ліс тыч най 
Пра цы.

Алесь БА ЧЫ ЛА, па эт:

«З ад ным 
кры лом ні хто ля цець не мо жа,

З ад ным кры лом — 
ні бы зу сім без крыл».

На да чы за цві лі гла ды ё лу сы. Да-
чай мы ця пер на зы ва ем вяс ко вы 
дом, які ку пі лі не каль кі га доў та-
му і пры яз джа ем сю ды на вы хад-
ныя ды пад час ад па чын ку. Дык 
вось ад ным з са мых пры ем ных 
мо ман таў гэ та га ле та ста ла для 
мя не клум ба квіт не ю чых роз-
на ка ля ро вых гла ды ё лу саў, ура-
чыс тых яр кіх кве так, якія за цві лі 
сё ле та кры ху ра ней звы чай на га, 
у па чат ку лі пе ня. Ці ка ва, што пер-
шыя даў но ад цві лі, а на не ка то-
рых толь кі на ме ці лі ся бу то ны, 
якія абя ца юць вы кі нуць вы со кае 
су квец це. Та му пры га жосць рас-
цяг ва ец ца ў ча се.

Па цы бу лі не роз ных сар тоў гла ды ё-

лу саў мне па да ры ла Люд мі ла Куд рэй ка 

з Пру жан ска га ра ё на, пра якую да вя ло-

ся пі саць у га зе це. Люд мі ла зай ма ец ца 

вы рошч ван нем кве так даў но, вель мі 

лю біць іх. У яе яны асаб лі ва пры го жыя, 

як на ста рон ках глян ца вых ча со пі саў. 

Вось і я па лю бі ла іх, і за тры га ды яны 

раз рас лі ся, раз мно жы лі ся, ця пер зай-

ма юць цэ лую гра ду ў два ры, ды ра ду-

юць сва ім цві цен нем.

Каб ве да ла, што ў марш рут цы да-

вя дзец ца ста яць, пэў на не бра ла б з 

са бой бу кет. У спа дзя ван ні, што ў су бо-

ту зран ку лю дзей бу дзе ў го рад ехаць 

ня шмат, зрэ за ла адзін гла ды ё лус на сы-

ча на-бар во ва га ко ле ру і два пя шчот на-

ру жо выя, амаль бе лыя. На бра ла кры ху 

ва ды ў па су дзі ну, утво ра ную з ад рэ-

за най плас ты ка вай бу тэль кі, змяс ці ла 

бу кет у па кет, з яко га вы тыр ка лі толь кі 

квет кі, ды так і пра ві се ла ўсю да ро гу з 

тым па ке там у ру ках над юна ком, што 

ся дзеў і кі ваў ся ў такт му зы цы, якая 

да ля та ла з яго на вуш ні каў. По бач ста я -

ла яшчэ ад на жан чы на, і яна вель мі  

пе ра жы ва ла за мае гла ды ё лу сы, каб 

яны ж не зла ма лі ся. Ака за ла ся, спа-

 да рож ні ца жы ве ў су сед няй вёс цы, рас-

каз ва ла, што спра ба ва ла вы рошч ваць 

гэ тыя па тра ба валь ныя квет кі на сваім 

два ры, а яны не ха це лі рас ці і не ўза-

ба ве звя лі ся. Мо жа та му, што на сен не 

куп ля лі ў Поль шчы, а ту ды, маг чы ма, 

пры вез лі яшчэ ад не куль, яно не бы ло 

адап та ва нае да на шых умоў, вось і не 

пры жы лі ся рас лі ны.

— Для мя не гла ды ё лу сы заў сё ды 

аса цы і ру юц ца з ма і мі ад на вяс коў ца-

мі Мі ка ла ем і Ва лян ці най, — пра цяг-

ва ла вы пад ко вая спа да рож ні ца. — Іх 

ужо, на жаль, ня ма. Па ўмі ра лі хут ка 

ад но за ад ным. А па куль жы лі, мно гія 

ў вёс цы з зайз драс цю на зі ра лі за іх 

ад но сі на мі, хто ро зум меў, той ву чыў-

ся. Яны — ра сі я не, кла січ ная сям'я ва ен -

на слу жа ча га. Ён бы лы лёт чык. Ка лі

вый шаў на пен сію, мес цам жы хар ства 

вы браў вёс ку ў Ка мя нец кім ра ё не хут-

чэй за ўсё та му, што тут яшчэ ра ней 

асеў ба я вы та ва рыш. Той пры ехаў у 

род ныя мяс ці ны, а Ва лян ці на з Мі ка-

ла ем за ім. Ку пі лі дом, ад ра ман та ва лі, 

доб ра ўпа рад ка ва лі яго. Што яшчэ трэ-

ба ча ла ве ку з доб рай ва ен най пен сі яй? 

Све жае па вет ра, ага род з эка ла гіч на 

чыс ты мі пра дук та мі, у ле се — гры бы, 

яга ды. І жы лі яны, зда ва ла ся б, як усе. 

Але ра зам з тым, не так. Бо ў ін шых 

су се дзяў час ад ча су зда ра лі ся п'ян кі, 

свар кі. То дзядзь ка Іван сп'я ну жон ку 

ва кол ха ты па га няе, а не га вар ко га Ан-

то на, ка лі ён пра штра фіц ца вы піў кай, 

і жон ка маг ла штур ха нуць. Усё не як 

бу дзён на, звыкла. У іх жа ўсё па-ін ша-

му. Яны і звяр та лі ся адзін да ад на го: 

«Ва леч ка, Ко леч ка», аль бо «мі лая, мі-

лы». Гэ та не сха ва еш, у вёс цы ж усё 

на ві да во ку, Ця пер з па зі цыі да рос ла га 

ча ла ве ка ра зу мею, што іх ад но сі ны не 

бы лі па каз ныя, яны бы лі шчы рыя, усё 

іш ло ме на ві та знут ры, ад ду шы.

— Па мя таю — пра цяг ва ла су раз-

моў ні ца, — як мы ма лы мі, сха ваў шы ся 

за пло там, на зі ра лі за імі. Яны ва ры лі 

ва рэн не на два рэ. Цёт ка Ва ля кар мі ла 

дзядзь ку Ко лю тым ва рэн нем з лыж-

кі, яны аб не чым га ва ры лі, шчас лі ва 

смя я лі ся, і вы гля да лі та кі мі пры го жы мі, 

не звы чай ны мі — ні бы кі но гля дзе лі, а 

не на жы вых лю дзей.

Дык вось лю бі мы мі квет ка мі Ва лян-

ці ны бы лі гла ды ё лу сы. І на яе дзень 

на ра джэн ня ў кан цы мая муж пад но сіў 

бу кет пры га жэн ных чыр во ных аль бо 

ру жо вых кве так. Для гэ та га, мы ве да лі, 

ён ез дзіў у Брэст. Дзе да ста ваў іх, не 

ма гу ўя віць, бо ў той час квет ка выя ма-

га зі ны бы лі бед на ва тыя, акра мя гваз-

дзік і ру жаў там ні чо га не пра да ва лі. 

Зна чыць, не дзе да маў ляў ся, яму ад не-

куль пры во зі лі, мо жа на ват з-за мя жы. 

Але ў дзень на ра джэн ня цёт ка Ва ля 

атрым лі ва ла свой бу кет заў сё ды...

Вось гэ тая пры го жая гіс то рыя ка-

хан ня не зна ё мых лю дзей скра сі ла мне 

не кам форт ную 50-хві лін ную па езд ку 

ў пе ра поў не ным мік ра аў то бу се са 

скраз ня ка мі ад ўсіх ад кры тых лю каў і 

фор та чак. А на тхніў на яе вы пад ко ва га 

ча ла ве ка мой бу кет гла ды ё лу саў. Тых, 

што з го на рам вы тры ма лі і пе ра езд у 

цес на це з ры зы кай быць зла ма ны мі, 

і 35-гра дус ную спё ку, і ка то ры дзень 

ста яць у са май вы со кай ва зе у цэнт ры 

ста ла. І зноў ра ду юць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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БУ КЕТ ГЛА ДЫ Ё ЛУ САЎ

Ну і ну!Ну і ну!  

«АР ГУ МЕНТ» — 
ГА РА ЧЫ ПРАС...

Так зла чын ец вы бі ваў гро шы
ў пен сі я не ра

Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла кры мі наль на-
га вы шу ку Цэнт раль на га РУ УС ста лі цы 
за тры ма ны ра ней су дзі мы мін ча нін, 
які, пра краў шы ся ў чу жое жыл лё, 
з да па мо гай пра са спра ба ваў да ве дац ца 
ў гас па да ра, дзе сха ва ны гро шы.

Адзі но кі пен сі я нер 1947 го да на ра джэн ня, 
вяр та ю чы ся да до му, уба чыў на ву лі цы трох 
на гляд на зна ё мых муж чын, якіх па пра сіў да-
па маг чы пра вес ці ся бе да до му, бо з-за ўзрос-
ту ў яго бы лі праб ле мы са зро кам. Муж чы ны 
да вя лі пен сі я не ра, у па дзя ку за да па мо гу ён 
даў ім 20 руб лёў, якія кам па нія вы дат ка ва ла 
на спірт ное. Праз не каль кі га дзін адзін муж-
чы на з кам па ніі, які шэсць дзён та му вы зва-
ліў ся з мес цаў па збаў лен ня во лі, вы ра шыў 
зда быць гро шы. Ён прый шоў у дом пен сі я не-
ра, які ў гэ ты час спаў, па чаў шу каць гро шы. 
Ні чо га не змог знай сці і стаў па тра ба ваць іх у 
гас па да ра. Пен сі я нер ад маў ляў ся га ва рыць, 
дзе сха ва ныя збе ра жэн ні, та му зла мыс нік 
уклю чыў прас і па чаў рас па ле ным гла дзіць па 
ру цэ, на зе, жы ва це па жы ло га ча ла ве ка. Не 
да біў шы ся па трэб най яму ін фар ма цыі, зла-
мыс нік вы краў на руч ны га дзін нік і паш парт 
пен сі я не ра, так са ма за браў прас, які вы кі нуў 
у два ры до ма.

Су пра цоў ні ка мі ад дзе ла кры мі наль на-

га вы шу ку па да зра ва ны быў за тры ма ны 

па «га ра чых сля дах». 39-га до вы муж чы на 

ра ней не ад на ра зо ва су дзі мы за ўчы нен не 

кра дзя жоў, ра ба ван няў і раз бо яў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




