
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антаніны, 
Аляксандра, Васіля, Івана, 
Мікалая, Паўла, Феафана, 
Цімафея.
К. НАЙСВЯЦЕЙШАЕ 
СЭРЦА ІСУСА, Агрыпіны, 
Ванды, Альбіна, Базыля, 
Зянона, Пятра, Юзафа.

Месяц
Маладзік 24 чэрвеня. 

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.38 21.46 17.08

Вi цебск — 4.19 21.44 17.25

Ма гi лёў — 4.28 21.36 17.08

Го мель — 4.34 21.23 16.49

Гродна — 4.55 21.59 17.04

Брэст — 5.05 21.50 16.45

НАПРЫКАНЦЫ16 23 чэрвеня 2017 г.
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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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23 ЧЭР ВЕ НЯ

1803 год — Ро бер Фул тан 
пра дэ ман стра ваў на 

ра цэ Се не пер шае па ра вое суд на.

1860 год — ство ра на Сак рэт-
ная служ ба ЗША. Пер-

ша па чат ко вай за да чай су пра цоў ні каў 
служ бы бы ла ба раць ба з пад роб кай 
до ла раў. Пас ля за бой ства ў 1901 го-
дзе прэ зі дэн та ЗША Уіль я ма Мак-Кін-
лі ў аба вяз кі Сак рэт най служ бы ўвай-
шла ахо ва прэ зі дэн та кра і ны.

1888 год — у Кі е ве ад кры ты 
пом нік Баг да ну Хмяль-

ніц ка му.

1912 
год — на ра-
дзіў ся Алан 
Цю рынг, бры-
тан скі ма тэ-
ма тык і ло гік, 
ра бо ты яко-
га па слу жы лі 
ас но вай для 
ства рэн ня су-
час ных ЭВМ.

1917 год — вый шаў пер шы 
ну мар «Ся лян скай га-

зе ты» — ор га на вы кан ка ма Са ве та 
ся лян скіх дэ пу та таў Мін скай і Ві лен-
скай гу бер няў. Га зе та пуб лі ка ва ла 
спра ва зда чы і рэ за лю цыі гу берн скіх 
і па вя то вых з'ез даў ся лян скіх дэ пу та-
таў, па ста но вы ся лян скіх схо даў, ліс-
ты чы та чоў. Асвят ля ла ся па лі тыч нае 
ста но ві шча ў кра і не, мяс цо выя па-
дзеі. Га зе та імк ну ла ся рас тлу ма чыць 
сут насць аграр най па лі ты кі ў вёс цы, 

за клі ка ла ства раць зя мель ныя ка мі-
тэ ты. Вый шла 39 ну ма роў.

1927 год — на Ха дын скім 
аэ ра дро ме пад час вы-

пра ба валь на га па лё ту Мі ха іл Гро маў 
пер шым з са вец кіх лёт чы каў вы ка-
рыс таў вы ра та валь ны па ра шут.

1947 год — на ра дзіў ся Ге-
ор гій Ло сік, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не ін жы нер най тэх ні кі, 
бія кі бер не ты кі, док тар псі ха ла гіч ных 
на вук. Аў тар на ву ко вых ра бот на сты-
ку псі ха ло гіі і кі бер не ты кі, па тэ о рыі 
рас па зна ван ня аб' ек таў з ва ры я тыў-
най фор май, па ства рэн ні і вы ка ры-
стан ні кам п'ю та раў для сля пых.

1972 
год — на ра-
дзіў ся Зі не дзін 
Зі дан, фран-
цуз скі фут ба-
ліст, паў аба-
рон ца збор-
най Фран цыі 
і іс пан ска га 

«Рэ ала». Леп-

шы гу лец све-

ту (1998, 2000, 2003, 2006). У 1998 

го дзе вый граў «За ла ты Мяч» як леп-

шы фут ба ліст Еў ро пы. У 2004 го дзе 
ён быў пры зна ны УЕ ФА най леп шым 
фут ба ліс там апош ніх 50-ці га доў.

Ян ка БРЫЛЬ, пісь мен нік: 

«Ты па чы на еш ся та ды, 
ка лі ты ро біш вы бар сам».

УСМІХНЕМСЯ

Ко рат ка аб су час най мо-
дзе:

1. Пад ра ныя джын сы 
на на гах.

2. Трэс ну тыя эк ра ны 
на смарт фо нах.

Двое сяб роў.
— Пры ві тан не, у мя не 

жон ка на 18-м тыд ні.
— Ты ка го больш хо чаш, 

хлоп чы ка ці дзяў чын ку?
— Хлоп чы ка.
— А ча му?
— Вер та лёт ха чу на ра-

дыё кі ра ван ні.

Лепш гор кая праў да па 

0,5, чым паў са лод кая хлус-

ня па 0,7.

Жа да ю чы скон чыць за-

цяг ну тую спрэч ку, муж ка-

жа жон цы:

— Да ра гая, да вай не бу-

дзем сва рыц ца, а аб мяр ку ем 

усё спа кой на...

— Не! Кож ны раз, ка лі мы 

неш та спа кой на аб мяр коў-

ва ем, ты ма еш ра цыю!

ПЕ РАД на валь ні цай па ры ла так, 
што ад дур ман на га во да ру яз-

мі ну плы ло пе рад ва чы ма. Цём на-сі няя 
тры бу ха тая хма ра ўжо ля жа ла чэ ра вам 
на хмыз ня ку за вёс кай і глу ха па гроз лі-
ва бур ка та ла. Бы ла та кая на пру жа ная 
ці шы ня, ка лі на ват птуш кі пе ра ста юць 
лё таць і за маўк аюць, якая ідзе на крок 
на пе ра дзе ша лё на га вет ру, за ле вы і 
вод бліс каў ма ла нак... Да не па га дзі за-
ста ва ла ся са мае боль шае хві лін пят-
нац цаць, а яшчэ не каль кі пра ко саў су-
хо га се на бы ло не згрэ бе на. Да во дзі-
ла ся спя шац ца, сліз кая руч ка граб ляў 
ужо ад чу валь на на ці ра ла ма за лі, пот 
за лі ваў во чы. Апош ні аха пак быў кі ну-
ты на верх вя ліз най ка пы аку рат та ды, 
ка лі пер шыя буй ныя кроп лі ва ды ўпа лі 
з хма ры на пыль ную зям лю. З па лёг кай 
уз дых ну ла ся: па спе ла. І толь кі ка лі пе-
ра вя ла дух, ужо на зі ра ю чы праз акно 
ха ты, як на плы ва юць ад на на ад ну хва-
лі даж джу, з гор кай пры крас цю са ма 
ся бе спы та ла: «А на вош та?..»

Згрэ бе нае су хое се на, ні ко му не 
па трэб нае, ля жа ла ў трох ня зграб ных 
вя лі кіх ко пах. Дух мя нае, зя лё нае, смач-
нае для ска ці ны: там і ка ню шы на, і ці-
ма фе еў ка, і шмат ін шай доб рай тра вы. 
Яно ця пер бу дзе мок нуць, сох нуць, зноў 
мок нуць, ася даць пад ту ма на мі, пе ра-
тво рыц ца ўрэш це ў ру дую пры пляс-
ка ную ку чу. Па гля дзе ла на су сед нія 
на дзе лы — і там гэт кія са мыя на спех 
згрэ бе ныя ко пы, якія ні хто не рас тра се, 
каб пад су шыць пас ля даж джу, каб пас-
ля звез ці на выш кі. Дач нае се на — ад на 
з пры кмет па мі ра ючай вёс кі, якая зі мой 
упа дае ў паў сон ны стан ра зам са сва і мі 
не шмат лі кі мі жы ха ра мі, што за ста юц-
ца, а ўлет ку ажы вае пад не сці ха ны гул 
бен зі на вых ды элект рыч ных тры ме раў, 
які стаў гэт кай са май пры кме тай ле та 

на вёс цы, як са лаў і ны спеў ды бус лі ны 
клё кат. (Ко лас бы, на пэў на, ця пер на пі-
саў: «Ідуць кас цы, гу дуць іх ко сы...»)

ШТО з та го, што ў вёс цы за ста-
ла ся ад на ка ро ва? Тра ва на 

вя лі кіх пад вор ках, на пры ся дзіб ных 
участ ках, якая яшчэ га доў двац цаць-
трыц цаць та му се я ла ся та га час ны мі 
гас па да ра мі спе цы яль на «пад се на», 
ні ку ды не дзе ла ся і пас ля пер шых 
вяс но вых даж джоў па чы нае рас ці, 
квіт нець, ка ла сіц ца. Ка лі не бу дзеш 
з гэ тым ні чо га ра біць — ры зы ку-
еш атры маць штраф за не па ра дак 
на ўчаст ку. Да во дзіц ца ка сіць, пас-
ля су шыць, пас ля згра баць. Ха ця, у 
прын цы пе, мож на і інакш: на прык лад, 
прос та згрэб ці ў вя лі кую ку чу па ся-
рэ дзі не, да ча кац ца бяз вет ра на га на-
двор'я і пад па ліць. Або так і па кі нуць 
ля жаць у пра ко сах. Але боль шасць 
ча мусь ці ро біць па спрад веч ным 
вяс ко вым ал га рыт ме. Да яго з ах во-
тай пад клю ча еш ся, вы кон ва еш усе 
ўста ноў ле ныя спрад веч ныя пра ві-
лы — спя ша еш ся згрэб ці су хое се на 
да даж джу, аку рат на кла дзеш яго ў 
ка пу плас та мі, як ка лісь ці ву чы ла ба-
бу ля, каб не рас кі да ла ся, на ват пад-
гра ба еш аку рат на кож ную тра він ку. 
А на вош та?..

КАБ ус пом ніць, як у ру жо вай 
сму зе, якая ахут вае сон ца, што 

са дзіц ца, плы ве па ву лі цы стом ле ны 
сы ты ста так. Ка ро вы пах нуць сы ра-
до ем, а ў Зор кі, якую час ту еш хле бам, 
пы са мок рая і ха лад на ва тая. Каб па-
чуць ры пен не цяж ко га бух ма та га во за, 
на поў не на га дух мя ным се нам. Воз вя-
ліз ны, пе ра ціс ну ты жэрд кай і вя роў ка-
мі, бліс ку чая спі на ка ня не дзе да лё ка 
ўні зе, а ты ля жыш на гэ тай вы со кай 
вы шы ні і на не бе, якое зу сім бліз ка 

плы ве ра зам з та бой, раз гля да еш аб-
ло кі і пры дум ва еш, на ка го ці на што 
яны па доб ныя. На маст ку воз хіс тае з 
бо ку ў бок, і баць ка са скок вае з се на 
і ідзе по бач, пад пі ра ю чы яго ду жым 
пля чом, каб не пе ра ку ліў ся. Каб ад-
чуць смак ва ды з ляс ной кры ні цы ў 
Борт ні ках, дзе су шы лі се на. Ва да ў ёй 
та кая сцю дзё ная, што зво дзіць скі ві-
цы, а спус кац ца да кры ні цы трэ ба па 
ву зень кай сцеж цы ў кус тах ля шчы ны. 
На іх ужо су квец ці зя лё ных яшчэ арэ-
хаў, якія лё гень ка і ка зыт лі ва сту ка юць 
па тва ры. Каб пры га даць са мы шчас-
лі вы мо мант не толь кі дзя цін ства — 
па доб нае аша лам ляль нае шчас це за 
ўсё жыц цё ад чу ва еш уся го не каль кі 
ра зоў. На ляс ной да ро зе брат рап там 
ад дае та бе ў ру кі лей цы і са скок вае з 
вя ліз на га во за се на. Ты ся дзіш, уча піў-
шы ся ў гэ тыя лей цы абедз вю ма ру ка-
мі, ба ю чы ся на ват па ва ру шыц ца, бо 
воз то пад скок вае, то за валь ва ец ца на 
бок. А брат вы бя гае з ле су і шпур ляе 
ўверх, на воз, кра мя ныя ба ра ві кі. Зноў 
зні кае ў ле се і зноў кі дае пры гар шчы 
гры боў...

Каб упэў не на ад чуць ся бе дзі цем гэ-
тай зям лі, зні та ваць у адзін улас ны лёс 

свае вяс ко выя ўспа мі ны і сваё га рад-

ское сён ня, спа лу чыць і зра зу мець, што 

ад но ад дру го га ні ку ды не па дзе неш 

і не сха ва еш. І стом ле на пры сес ці на 

ган ку род най ха ты, і ад чуць за спа ка-

ен не, аб якім увесь час ня спраў джа на 

ма рыш у ша лё ным го ра дзе, бе гу чы па 
кру зе і ні як не мо гу чы спы ніц ца...

МОК НЕ пад цёп лым даж джом 
у ня зграб ных ко пах ні ко му не 

па трэб нае дач нае се на.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by



Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  

ЧАС ДА РЭМ НА ГА СЕ НА КО СУ
На вод зя чы па ра дак на ўчаст ку, мы шу ка ем са міх ся бе?

Фота Максіма Фота Максіма ШАСТАКОВАШАСТАКОВА..
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Лю бую ма ту лю
 і ба бу лю 

Алу 
Ула дзі мі ра ўну 

СІ ГАЙ 
з Пет ры ка ва 

сар дэч на він шу ем 
з 70-год дзем. Жа да ем та бе, 

род ная, моц на га зда роўя, 
доў гіх га доў жыц ця, 

і хай кож ны дзень твой 
бу дзе шчас лі вым!

З удзяч нас цю твае доч кі Свят ла на, 
Але на, На тал ля, зяць Ігар і ўну кі.

...

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

ДА ДАТ КО ВЫЯ СА СТА ВЫ 
ДА АЛЕК САНД РЫI

Бе ла рус кая чы гун ка пры зна чы ла 
на 8—9 лi пе ня да дат ко выя цяг нi кi 
да вёс кi Алек санд рыя Шкло ўска-
га ра ё на.

У гэ тыя днi тут ад бу дзец ца свя-
та «Ку пал ле» («Алек санд рыя збi рае 
сяб роў»). Для пе ра воз кi ўдзель нi каў 
i гас цей ме ра пры ем ства ма гiст раль 
i пры зна чае да дат ко выя цяг нi кi рэ-
гi я наль ных лi нiй эка ном-кла са. Яны 
бу дуць кур сi ра ваць па марш ру це 
Ма гi лёў — Шклоў — Ко пысь (вёс ка 
Алек санд рыя) — Шклоў — Ма гi лёў i 
Ор ша — Ко пысь — Ор ша. З больш 
пад ра бяз ным рас кла дам ру ху да дат-
ко вых цяг нi коў мож на азна ё мiц ца ў 
ка сах i на сай це Бе ла рус кай чы гун кi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




