
20 ЛЮ ТА ГА

1920 год — на ра дзіў ся (ця пе-

раш ні Ві цеб скі ра ён) Пётр 

Аляк се е віч Гла зу ноў, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за (1945). У 1938 годзе скон чыў Ві-

цеб скі аэ ра клуб, у 1940-м — Адэ скую 

ва ен ную авія цый ную шко лу. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну 

слу жыў на Паўд нё ва-За ход нім, 3-м Укра ін скім, 2-м Пры-

бал тый скім, Ле нін град скім фран тах. Ка ман дзір эс кад рыл-

лі, на мес нік ка ман дзі ра штур ма во га авія пал ка. Здзейс ніў 

138 ба я вых вы ле таў, збіў тры са ма лё ты, зні шчыў 18 тан-

каў, 68 аў та ма шын.

1935 год — на ра дзіў ся Ва сіль Сця па на віч Ка за-

коў, дзяр жаў ны дзе яч, за слу жа ны ўрач Бе-

ла ру сі (1980). Пад яго рэ дак цы яй вы да дзе ны «Да вед нік 

ура ча-тэ ра пеў та агуль най прак ты кі» ў двух та мах. Аў тар 

шэ ра гу прац аб за хвор ван нях дзя цей у Бе ла ру сі пас ля 

чар но быль скай ава рыі.

1940 год — на ра дзіў ся Ле а нід Мі ка ла е віч Раж-

коў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ле са вод-

ства, док тар сель ска гас па дар чых на вук (2002), пра фе сар 

(2003).

1945 год — на ра дзі ла ся Та і са Мі ка ла еў на Бон-

дар, бе ла рус кая пісь мен ні ца. Пра ца ва ла ў 

га зе це «Лі та ра ту ра і мас тац тва», ча со пі се «Бе ла русь», 

бы ла га лоў ным рэ дак та рам ча со-

пі са «Су свет ная лі та ра ту ра», ды-

рэк та рам рэ дак цый на-вы да вец кай 

уста но вы «Лі та ра ту ра і мас тац тва». 

Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Акно ў 

во сень», «Свя точ ны снег», збор ні-

каў апа вя дан няў і апо вес цяў «Сі нія 

яб лы кі», «Па вет ра ны за мак на два-

іх», ра ма наў «Ах вя ры», «Спа ку са» 

і інш. Лаў рэ ат прэ міі «За ду хоў нае 

ад ра джэн не» (2004).

1955 год — на ра дзіў ся Па вел Мі хай ла віч Шруб, 

бе ла рус кі па эт. У 1977 годзе скон чыў Ле-

нін град скі ўні вер сі тэт, у 1987-м — Мін скую вы шэй шую 

шко лу МУС Бе ла ру сі. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Ла-

ба ра то рыя», «Поз ні сві та нак» і інш. Лаў рэ ат прэ міі Ле-

нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1988).

1910 год — па ча ла ра бо ту 

Ір куц кая аст ра на міч-

ная аб сер ва то рыя, ство ра ная па іні-

цы я ты ве Ус ход не-Сі бір ска га ад дзе ла 

Рус ка га геа гра фіч на га та ва рыст ва. За 

кошт ах вя ра ван няў пры ват ных асоб на 

ап тыч ным за вод зе Кар ла Цэй са ў Гер ма ніі быў вы раб-

ле ны і за тым уста ля ва ны тэ ле скоп. Ужо на на ступ ны 

дзень у Ір куц ку, ра ней чым у Пул ка ве, вы яві лі ка ме ту 

Га лея.

1920 год — на ра-

дзіў ся Яў ген 

Фё да ра віч Дра гу ноў, ра сій-

скі кан струк тар страл ко вай 

зброі, ства раль нік су свет-

на вя до май са ма за рад най 

снай пер скай він тоў кі СВД.

1925 год — на ра-

дзіў ся Ро берт 

Олт ман, аме ры кан скі рэ жы-

сёр, сцэ на рыст, прад зю сар. 

Па ста віў філь мы «Гу лец», 

«Ка рот кія гіс то рыі», «Гос-

фард-парк». Ула даль нік 

пры зоў мно гіх прэ стыж ных 

кі на фес ты ва ляў. Лаў рэ ат га-

на ро вай прэ міі «Ос кар» за вы біт ны ўнё сак у раз віц цё 

кі на мас тац тва (2006).

1995 год — ука зам Прэ зі дэн та Ра сій скай Фе дэ-

ра цыі ўтво ра на Ака дэ мія ва ен ных на вук.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Лукі, 
Парфена.

К. Анеты, Людмілы, Леха, 
Лявона, Юльяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.20 18.27 10.07

Вi цебск — 8.12 18.14 10.02

Ма гi лёў — 8.10 18.17 10.07

Го мель — 8.03 18.17 10.14

Гродна — 8.34 18.43 10.09

Брэст — 8.32 18.47 10.15

Месяц
Апошняя квадра 

16 лютага.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
— Якая ў ця бе су пер-

здоль насць?

— Гэ та ты мне ска жы.

— Та таль нае дэ ле га ван-

не паў на моц тваў?

— Пра віль на.

—  В а  н я , 

а чым ты ад Ша-

ры ка ад роз ні ва-

еш ся? Ён маў -

чыць і ты маў-

чыш.

— Ад роз ні ва-

ю ся! Пры чы ны 

роз ныя. Ён га-

ва рыць не ўмее, 

а я ба ю ся...

Лю бая спра-

ва, ад кла дзе ная 

на бу ду чы ню, 

ад гэ та га толь-

кі вый грае — 

знач нас ці на бі-

ра ец ца.

— У пры го жай дзяў чы ны, 
як пра ві ла, най леп шая сяб-
роў ка — не пры го жая.

— Ды ну, лух та ней кая, 
мая сяб роў ка — прос та пры-
га жу ня!

— Вось ба чыш, зу сім 
і не глуп ства.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Не фар матНе фар мат

Пра чы та ла, што ў Ін дыі 

муж чы на скон чыў жыц-

цё са ма губ ствам, толь кі 

ад таго, што ад чуў шы прык-

ме ты пра сту ды, звы чай ны 

ка шаль, на смарк, боль у 

гор ле, за па до зрыў у ся бе 

ка ра на ві рус. Які ж усё-та-

кі ўраж лі вы і без аба рон ны 

су час ны ча ла век! Апош нім 

ча сам гэ та не як асаб лі ва 

ад чу ва ец ца, з кім ні па га-

во рыш. Та кое ўра жан не, 

што ўсе жы вуць, пра цу юць, 

ка му ні ку юць у ста не па вы-

ша на га стрэ су. Ну ка лі не 

ўлас на стрэс, то на пру жа-

насць, не да вер у па вет ры 

лу на юць дак лад на.

Дня мі су стра ка ла ся са 

сва ёй бы лой су сед кай. Мы 

з'е ха лі з та го до ма дзе сяць 

га доў та му, але ад но сі ны 

пад трым лі ва ем з су се дзя-

мі па пля цоў цы да гэ тай 

па ры, а вось з но вы мі ча-

мусь ці зу сім не склад ва-

ец ца... Дык вось Тац ця на 

скар дзі ла ся на сваю ра бо-

ту. Ра бо та за ста ла ся ра-

ней шай, па мя няў ся ўлас нік 

іх прад пры ем ства. Но ва га 

яны між са бой на зы ва юць 

аку пан там. Не, знеш не, па 

да ку мен тах і спра ва зда чах 

усё вы гля дае вель мі на ват 

пры стой на. Прад пры ем ства 

пра цуе, як ця пер ка жуць, 

ста біль на, без страт і пе-

ра бо яў, зар пла ту вы да юць 

свое ча со ва. «Усе ця пе раш-

нія ме не джа ры і сак ра тар кі 

за ву ча на ўсмі ха юц ца, пад-

крэс ле на вет лі выя, у зва ро-

тах вы ка рыс тоў ва юць імя і 

імя па баць ку, але ўсё гэ та 

ней кае не са праўд нае, не 

шчы рае, та му і раз драж няе. 

Наш бы лы май стар Лю боў 

Ва сіль еў на маг ла ў асоб ны 

мо мант і ма цю ка за гнуць, 

але ні хто не крыў дзіў ся, бо 

бы ло па спра ве. Але Лю боў 

Ва сіль еў ну ад пра ві лі на пен-

сію на на ступ ны дзень пас-

ля да сяг нен ня ўзрос ту, а ця-

пер не ве да еш, што ад іх 

ча каць заўт ра, — га во рыць 

жан чы на, якая прый шла на 

вы твор часць ад ра зу пас ля 

ву чы лі шча і ад пра ца ва ла 

на ад ным мес цы больш за 

двац цаць га доў. — І га-

лоў нае, як мы ўпэў ні лі ся, 

ёсць сот ня за кон ных спо-

са баў ад ні ман ня зар пла-

ты. З кож ным ме ся цам яна 

ста но віц ца хоць крыш ку 

ме ней, і мі ні я цюр ная эка на-

міст ка з на дзьму ты мі, яр ка 

на фар ба ва ны мі вус на мі так 

упэў не на тлу ма чыць, та кую 

тэ о рыю пад во дзіць... Быц-

цам мы дур ныя і не ба чым, 

як нас аб крад ва юць. І та му 

ня ма ні я ка га на строю пра-

ца ваць доб ра».

На жаль, ця пер па доб ныя 

вы твор чыя ста сун кі ня рэд-

ка з'яў ля юц ца аб' ек тыў най 

рэ аль нас цю. Ад на з па ста-

ян ных чы та чак, з тых, што 

пад трым лі ва юць тэ ле фон-

ную су вязь з кар пунк там, 

рас каз ва ла, як іх не ка лі пад-

ма ну лі, а яны па ня ве дан ні 

на пі са лі за явы, ні чо га не за-

па до зрыў шы. Бы ло гэ та да-

во лі даў но, яна пра ца ва ла 

вы ха ва це лем дзі ця ча га сад-

ка. Не каль кі апош ніх га доў 

пе рад пен сі яй яе і не каль кі 

ка лег пра сі лі пі саць за явы 

аб пе ра вод зе на ня поў ную 

стаў ку. Роз ні цу ў зар пла-

це кам пен са ва лі прэ мі я мі. 

Але ка лі пай шлі тую пен сію 

афарм ляць, ра бо та на ня-

поў ную стаў ку, як той ка заў, 

вы лез ла бо кам, паў плы ва ла 

на па мер пен сіі і, як вы ра-

зу ме е це, не леп шым чы нам. 

Рас ка за ла Тац ця не вось гэ-

тую гіс то рыю чы тач кі, але ж 

ра зу мею, што не вя лі кае су-

ця шэн не ўсве дам ляць, што 

ты не адзін та кі. Ха ця...

Для мя не ў мно гіх жыц-

цё вых сі ту а цы ях уро кам 

ста но віц ца гіс то рыя, рас ка-

за ная ад ной з ге ра і нь ма іх 

«Вё сак». Я ўсё да пыт ва ла ся, 

ад куль столь кі ап ты міз му, 

ду шэў най энер гіі ў жан чы-

ны, што пра жы ла не вель мі 

лёг кае жыц цё: пас ля ва ен нае 

дзя цін ства, цяж кая ра бо та ў 

кал га се, ра на за ста ла ся ад-

на, — а ўсмі ха ец ца, лю дзей 

лю біць, на рэ пе ты цыі са ма-

дзей нас ці бе гае. А яна ка жа: 

«Бо ёсць з чым па раў ноў-

ваць. Ве да е це, як мая ма-

ма пра жы ла? Толь кі і бы ло 

свет лых ус па мі наў, як жы лі з 

баць кам пяць га доў да вай-

ны. Баць ку ў кан цы вяс ны 

41-га на ней кія збо ры ва ен-

ныя за бра лі, а ў 42-м па ха-

ван ка прый шла, у ма ла дой 

жан чы ны трое дзя цей на ру-

ках, я мен шая. Га лод ны мі не 

раз спаць кла лі ся. А не дзе 

ў 50-я ма ма ха дзі ла ка ла сы 

збі раць на по ле. На бя ду, 

бры га дзір уба чыў, гра зіў ся 

пад суд ад даць, дык яна, мо-

жа, га ды тры ха дзі ла, на яго 

ага ро дзе пра ца ва ла, ні бы 

пан шчы ну ад бы ва ла. Гэ та 

пас ля цэ ла га дня ў кал га се і 

сва ёй ра бо ты па до му! А по-

тым, ві даць, з ад чаю за муж 

пай шла за ўдаў ца-п'я ні цу. 

Мо жа, да стат ку кры ху больш 

ста ла, але ж біў ён яе, асаб-

лі ва ка лі вы п'е, і нам час ця-

ком да ста ва ла ся. По тым не-

цвя ро зы вёз се на, зва ліў ся з 

во за і за гі нуў. А праз не каль-

кі га доў, ка лі пад рос мой 

ста рэй шы брат, га лоў ная 

ма мі на на дзея і спа дзя ван-

не, ён цяж ка за хва рэў, да вя-

ло ся аж тры га ды да гля даць 

сы на, па куль не пай шоў на 

па праў ку. Паз ней, ка лі ўжо 

ста ла да рос лай, свае дзе-

ці па яві лі ся, не як спы та ла 

ў ма мы пра тое, як яна ўсё 

вы тры ма ла, як вы жы ва ла. 

А яна ска за ла: «Жы ла як 

сла неч нік, увесь час па ва-

роч ва ла ся за сон цам». Зна-

чыць, шу ка ла неш та доб рае, 

ней кую кры ні цу свят ла, за 

што за ча піц ца. І яшчэ ма ма 

ве ры ла, што ўсім да ец ца па 

за слу гах, асаб лі ва тым, хто 

крыў дзіць ін ша га. Бры га дзір 

той наш, сам зло дзей, пад 

ста расць па ве сіў ся. Так вось 

бы вае. А ў жыц ці трэ ба агля-

дац ца на леп шае, зна хо дзіць 

яго».

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ПА ВА РОЧ ВАЙ СЯ ЗА СОН ЦАМ


