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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня 19 лютага.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ

16 21 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

21 ЛЮ ТА ГА

1944 год — 

21—26 лю -

та га ад бы ла ся на сту-

паль ная апе ра цыя 

вой скаў пра ва га кры-

ла 1-га Бе ла рус ка га 

фрон ту (ка ман ду ю чы — ге не рал 

ар міі К. К. Ра ка соў скі), якая ўвай-

шла ў гіс то рыю Вя лі кай Ай чын най 

вай ны пад наз вай Ра га чоў ска-Жло-

бін скай апе ра цыі. Са вец кім вой скам 

су праць ста я ла 9-я ня мец кая ар мія 

гру пы ар мій «Цэнтр», якая зай ма ла 

дзве ўма ца ва ныя аба рон чыя па ла сы 

і моц ныя вуз лы су пра ціў лен ня ў Ра-

га чо ве і Жло бі не. 21 лю та га са вец кія 

вой скі пе рай шлі ў на ступ лен не і на 

пра ця гу двух дзён пра рва лі аба ро ну 

пра ціў ні ка, фар сі ра ва лі Дняп ро, пе-

ра рэ за лі чы гун ку Ма гі лёў — Ра га чоў. 

23 лю та га па ды шлі да Ра га чо ва і на 

на ступ ны дзень штур мам вы зва лі лі 

яго, пра су ну лі ся да ра кі Друць, за ха-

пі лі плац дар мы на абод вух бе ра гах 

Дняп ра, па ды шлі да Жло бі на. У вы-

ні ку Ра га чоў ска-Жло бін скай апе ра цыі 

са вец кія вой скі на нес лі вя лі кі ўрон 

пра ціў ні ку і ства ры лі спры яль ныя 

ўмо вы для на ступ лен ня на Баб руй-

скім на прам ку. 13 злу чэн ням і час цям 

бы ло на да дзе на га на ро вае най мен не 

«Ра га чоў скіх».

1947 год — на ра дзіў ся 

(г. Ма зыр) Мі ха іл Якаў-

ле віч Фін берг, ды ры жор, за слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, на род ны 

ар тыст Бе ла ру сі. З 1987 го да — ды-

рэк тар — мас тац кі кі раў нік На цы я-

наль на га ака дэ міч на га ар кест ра сім-

фа ніч най і эст рад най му зы кі Рэс пуб-

лі кі Бе ла русь. Пра па ган дуе му зы ку 

бе ла рус кіх кам па зі та раў. Ар га ні за тар, 

мас тац кі кі раў нік і га лоў ны ды ры жор 

мно гіх рэс пуб лі кан скіх і між на род ных 

фес ты ва ляў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

М і ж  н а  р о д -

ны дзень род най 

мо вы. Аб ве шча-

ны на 30-й Ге не-

раль най кан фе-

рэн цыі ЮНЕС КА 

ў ліс та па дзе 1999 го-

да з мэ тай са дзей ні чан ня моў най і 

куль тур най раз на стай нас ці і шмат-

моўю. Ад зна ча ец ца што год пад эгі дай 

ЮНЕС КА з 2000 го да. Іні цы я ты ва с кі-

ра ва на на пры знан не і за ах воч ван не 

вы ка ры стан ня род ных моў, асаб лі ва 

моў на цы я наль ных мен шас цяў.

1804 год — анг лій скі вы на-

ход нік Ры чард Трэ ві тык 

пра дэ ман стра ваў пуб лі цы пер шую па-

ра вую па воз ку на рэй ка вым пу ці — 

пра та тып су час на га па ра во за. Пад час 

вы пра ба ван няў ча ты рох ко ла вы па ра-

воз цяг нуў шэсць ва го наў, у ад ным з 

якіх бы ло 70 па са жы раў, з хут ка сцю 

восем кіламетраў у га дзі ну. Па ча так 

эры чы гу нач на га транс пар ту.

1904 год — на ра дзіў ся Аляк-

сей Мі ка ла е віч Ка сы-

гін, са вец кі дзяр-

жаў ны і пар тый ны 

дзе яч, стар шы ня 

Са ве та Мі ніст раў 

СССР у 1964—

1980 га дах, двой-

чы Ге рой Са цы я-

ліс тыч най Пра цы. 

Па мёр у 1980 го-

дзе.

1920 год — УЦВК і Прэ зі-

ды ум Вы шэй ша га Са ве та на род-

най гас па дар кі пры ня лі ра шэн не 

аб ства рэн ні Дзяр жаў най ка мі сіі па 

элект ры фі ка цыі Са вец кай Ра сіі 

(ГО ЭЛ РО). Кан чат ко ва план ГО ЭЛ РО 

быў за цвер джа ны VІІ з'ез дам Са ве таў 

у снеж ні 1920 го да.

1935 год — 21 лю та га — 2 са-

ка ві ка ў Маск ве ад быў ся 

пер шы ў Са вец кім Са ю зе Між на род ны 

кі на фес ты валь (ад ро джа ны ў 1959 го-

дзе). З 1972 го да Мас коў скі кі на фес-

ты валь афі цый на ўклю ча ны ў лік шас ці 

най буй ней шых су свет ных кі на фэс таў.

— Што та кое дзяў чы на-

эн цык ла пе дыя?

— Ра зум ная, але тоў-

стая.

Пры вы ба ры ква тэ ры 

са мае га лоў нае — гэ та 

фі ран кі. Ка лі за фі ран ка-

мі ёсць мо ра, то, хут чэй за 

ўсё, гэ та доб рая ква тэ ра.

— Усё ас тат няе пас ля 

вя сел ля! — стро га ска за-

ла ня вес та, ад соў ва ю чы ад 

каст ру лі ін грэ ды ен ты для 

бар шчу.

Ар ні то лаг ачму рэў, ка-

лі акаль ца ва ная ім ва ро на 

ска за ла:

«Я згод на!»

Спа чат ку ха це ла на пі саць прос-

та пра тра ды цыі свят ка ван ня 

аса біс тых дат. Але ў мі ну лую 

ня дзе лю ў мя не быў дзень 

на ра джэн ня. Дзя куй, да ра гі 

чы тач, і та бе та го ж! Ды я, як 

ка за ла ад на дас ціп ная мас коў-

ская ка ле га, уз рост не свят кую. 

Пра віль ней ска заць, стаў лю ся 

да гэ та га тро хі іра ніч на.

Асаб лі ва ка лі лю дзі ар га ні зоў ва юць 

«ме ра пры ем ствы», зды ма юць цэ лыя 

за лы ў рэ ста ра нах, збі ра юць вя лі кую 

коль касць гас цей, слу ха юць ве ліч ныя, 

ча сам за га дзя на пі са ныя пра мо вы. 

Каб тыя пра мо вы ды пра пус ціць по-

тым праз ад мыс ло вы апа рат, коль кі 

пра цэн таў там праў ды па ка за ла б? 

Вось і я пра тое. Па мя таю, як га доў 

не каль кі та му ўда ло ся па ба чыць адзін 

ці ка вы да ку мент. На ліс це ў слу пок 

бы лі на дру ка ва ныя проз ві шчы, а ўвер-

се наз ва: «Арг ка мі тэт па свят ка ван ні 

50-год дзя А. М. Л...га». Во як сур' ёз на. 

Ну вы зда га да лі ся, што ча ла век пры 

па са дзе і ўсё та кое. Ра ней жа я ду ма-

ла, што арг ка мі тэ ты бы ва юць толь кі 

па свят ка ван ні юбі ле яў го ра да аль бо 

па па ха ван ні вы со кіх асоб.

Па ду ма ла та ды, мо жа, яно так і 

трэ ба, мо жа гэ та я ня пра віль ная. Да-

рэ чы, так і ка заў мой бы лы рэ дак тар 

свет лай па мя ці Пётр Пят ро віч Су цько: 

«У 30 га доў ты ня здоль ная асэн са ваць 

знач насць юбі ле яў, — га ва рыў ён — у 

50 га доў тваё мер ка ван не па мя ня ец-

ца». Але ж, як ві даць, па мы ліў ся. Ні-

чо га не мя ня ец ца. Па-ра ней ша му, з 

за хап лен нем гля джу на тых, хто на ват 

знач ныя да ты свай го жыц ця ад зна-

чае, на прык лад, скач ком з па ра шу-

там аль бо ўзы хо джан нем на га ру. З 

па ва гай стаў лю ся да асоб, якія ў свой 

дзень на ра джэн ня аба вяз ко ва да па-

ма га юць ін шым даб ра чын ным ах вя-

ра ван нем. Ёсць у мя не та кая зна ё мая. 

І вель мі люб лю лю дзей з гу ма рам, якія 

ладзяць роз ныя за ба вы. Най больш 

гэ та ха рак тэр на, вя до ма, для лю дзей 

твор чых пра фе сій. На прык лад, адзін 

ар тыст на дзвя рах гры мёр кі па ве сіў 

аб' яву: «Я ня дрэн на б вы гля даў у да-

ма ві не». А ка лі яго дач ка ска за ла, што 

гэ та за над та, па мя няў на ін шы пла кат: 

«Мне сем дзе сят. А вам якая спра ва?» 

Ну, каб гэ та аца ніць, трэ ба і са мо му 

ва ло даць доб рым па чуц цём гу ма ру.

Вось у мя не, на прык лад, ёсць свае 

вер ша ва ныя рад кі на гэ ты дзень. Іх 

на пі са ла бы лая ка ля жан ка, якая, на 

жаль, ужо пай шла з жыц ця: «Вот фев-

раль. Сем над ца тый. День рож денья 

Све ты. Сме ло раз де ва ют ся вкус ные 

кон фе ты». Мой пля мен нік, які пад час 

на пі сан ня пры ве дзе на га вер ша быў 

яшчэ ма лы, а ця пер зай мае па са ду 

ў ад ной знач най струк ту ры, заў сё-

ды па чы нае сваё він ша ван не гэ ты мі 

рад ка мі. І праў да, ве се ла і дас ціп на. 

А мне яшчэ ад на на го да зга даць доб-

рым сло вам Тац ця ну.

Не, я зу сім не су праць сяб роў скіх 

па ся дзе лак з шам пан скім. Асаб лі ва, 

ка лі ўда ец ца дзе-не будзь ка ля вог ні-

шча з сяб ра мі, а то і прос та па піць 

гар ба ты з тор там з са мы мі род ны мі 

людзь мі. Як усе, люб лю са мыя роз ныя 

він ша ван ні. Дзень на ра джэн ня і ёсць 

на го да па зва ніць на ват даў нім зна ё-

мым. Мне гэ тым ра зам па тэ ле фа на ва-

ла бы лая сяб роў ка па ра бо чым ін тэр-

на це, дзе мы ма ла ды мі спе цы я ліс та мі 

жы лі на па чат ку пра цоў най дзей нас ці 

ў ад ным з рай цэнт раў Брэсц кай воб-

лас ці. Так доб ра бы ло па га ва рыць 

пра сем'і, дзя цей, зга даць агуль ных 

зна ё мых. Па зва ні ла гэ тым ра зам мно-

га лю дзей. Праў да, са зван ка мі ад быў-

ся кан фуз. Рэч у тым, што даў но ўжо, 

але ў гэ ты ж дзень, 17 лю та га, па мёр 

мой баць ка. І зран ку я пай шла ў царк-

ву. Вя до ма, ад клю чы ла гук у тэ ле фо-

не. Ад ра зу ўклю чыць яго за бы ла ся, 

по тым прый шла пля мен ні ца з дзець-

мі, у ха це шум-тлум, не да тэ ле фо на. 

Не дзе пас ля трох га дзін дня ўба чы ла 

цэ лы шэ раг пра пу шча ных зван коў. І 

вось сі ту а цыя: ка лі на бя рэш, азна чае, 

ні бы на бі ва еш ся на він ша ван не, не на-

бі раць быц цам бы і ня вет лі ва. Ра шы ла 

па ча каць, праў да, по тым амаль усе 

пе ра зва ні лі...

А пер шае мес ца за сё лет нія він ша-

ван ні ад даю ка ле гу Ва ле рыю Ка ра лю. 

Яго здым кі, да рэ чы, ча сам пуб лі ку юц-

ца ў на шай га зе це. Дык вось ён у па-

ня дзе лак ран кам прый шоў з бу ке там 

ма іх лю бі мых цюль па наў, шы ро ка ад-

чы ніў дзве ры і гуч на вы ма віў з па ро га: 

«Сла ва са вец кім пен сі я не рам!» За-

тым зай шла яго жон ка Све та, якая, не-

сум нен на, гэ тыя квет кі ку пі ла. І мы ад 

ду шы па смя я лі ся. Ну і праў да, па са-

вец кіх мер ках, ад ня дзе лі я зай ме ла б 

ша ноў ны ста тус, як лю бяць жар та ваць 

мае ма ла дзей шыя сяб ры — вы шэй-

шую сту пень са цы яль най аба ро ны, 

то-бок пен сію. Ча му жар ту юць? Та му 

што ў 1937-м ме на ві та гэ тым сло ва-

злу чэн нем аба зна ча лі зу сім ін шае. Так 

і пі са лі: «Пры га ва рыць да вы шэй шай 

сту пе ні са цы яль най аба ро ны».

Але не бу дзем пра сум нае. Вер нем-

ся да ўлас ных ад чу ван няў. Ця пер, як 

той ка заў, ні Бо гу свеч ка ты, ні чор ту 

ка чар га. Уз рос ту да сяг нуў, які аса-

цыю  ец ца з пен сі яй ледзь не з ле нін скіх 

ча соў, але ты не пен сі я нер. А ка лі не 

пен сі я нер, зна чыць, ма ла ды, і па ві нен 

імк нуц ца да да сяг нен ня но вых пра цоў-

ных вяр шынь. Што ж зро біш, ка лі час 

вы браў нас пер шы мі ў гэ тых ша рэн-

гах. Му сіш кро чыць у на гу з ім.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ,
або Час вы браў нас
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