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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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27 ЧЭР ВЕ НЯ

1914 год — на ра дзіў ся Ры гор 

Мац ве е віч Га ла вац кі, 

удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-

мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны. З 1936-га ў 

Чыр во най Ар міі, па літ рук. З ліс та па да 

1943 го да на мес нік ка ман дзі ра арт пал ка. Удзель ні чаў у 

вы зва лен ні Го мель скай воб лас ці. У ба ях за Го мель пас ля 

ра нен ня ка ман дзі ра пры няў на ся бе ка ман да ван не пал-

ком. За гі нуў у баі ў 1943 го дзе.

1929 год — на ра дзіў ся Леў Мі ка ла е віч Па га рэ-

лаў, за слу жа ны ар хі тэк тар Бе ла ру сі (1973). 

У 1954—1991 га дах пра ца ваў у ін сты ту це «Мінск пра ект» 

(з 1964-га кі раў нік май стэр ні). З 1993 го да кі раў нік пер-

са наль най твор чай май стэр ні. Асноў ныя ра бо ты: гас-

ці ні ца «Ту рыст», мін скі аў та вак зал «Ус ход ні», стан цыі 

мет ра па лі тэ на «Мас коў ская» і «Пра ле тар ская», жы лыя 

да мы па ву лі цах Каз ло ва, Ені сей скай, Каль ва рый скай, 

Пар ты зан скім пра спек це і ў мік ра ра ё не Чы жоў ка. Па мёр 

у 2011 го дзе.

1934 год — на ра дзіў ся Вік тар Фі лі мо на віч Ка-

ра ма заў, бе ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў у 

ра ён най і аб лас ной прэ се, 

у га зе тах «Звяз да», «Лі-

та ра ту ра і мас тац тва», на 

Бе ла рус кім тэ ле ба чан ні, 

у ча со пі се «По лы мя». Аў-

тар ра ма наў «Бе жан цы», 

«Пу шча», апо вес цяў, на-

ры саў, сцэ на ры яў мас-

тац кіх і да ку мен таль ных 

філь маў. Па сцэ на рах пісь мен ні ка зня ты да ку мен таль ны 

тэ ле фільм «Ад род ных ніў», у 1993 го дзе бы ла эк ра ні за-

ва на яго апо весць пра мас та ка Ві толь да Бя лы ніц ка га-Бі-

ру лю «Крыж на зям лі і поў ня ў не бе». Лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ міі Бе ла ру сі (1990) за кні гу пуб лі цыс ты кі «Прос та 

ўспом ніў я ця бе».

1954 год — на ра дзіў ся Па вел Ар ка дзе віч Мар ці-

но віч, бе ла рус кі па эт, пе ра клад чык. Пра ца-

ваў у Тэ ат ры юна га гле да ча, у ча со пі се «Вя сёл ка». Аў тар 

паэ тыч ных збор ні каў «Пя рэ да дзень вяс ны», «Час бурш-

ты ну», «Жыў-быў воўк», па ро дый, эпі грам, са ты рыч ных 

вер шаў. Пе ра кла дае на бе ла рус кую мо ву тво ры лі тоў скіх, 

чэш скіх, анг лій скіх пісь мен ні каў.

1754 
год — на ра дзіў ся Са ла ват 

Юла еў, баш кір скі на цы я-

наль ны ге рой, па плеч нік Емяль я на Пу-

га чо ва пад час ся лян скай вай ны 1773—

1775 га доў, па эт. Па мёр у 1800 го дзе.

1859 
год — на ра дзі ла ся Мілд-

рэд Хіл, на стаў ні ца ня-

дзель най шко лы ў Кен ту кі, су аў тар (ра зам з сяст рой Па-

ці Сміт Хіл) са май вя до май аме ры кан скай пес ні «Hарру 

Bіrthdау». Па мер ла ў 1916 го дзе

1869 год — на ра дзіў ся Ханс Шпе ман, ня мец кі 

эмб ры ё лаг, лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па 

фі зі я ло гіі і ме ды цы не (1935). Па мёр у 1941 го дзе.

1909 год — мас коў скі ка мер сант Ан тон Тар на-

поль скі ад крыў па блі зу па са да Со чы ку-

рортную гас ці ні цу «Каў-

каз ская Рыў е ра», якая 

ме ла ўлас ны тэ атр. 

Праз паў та ра го да да 

па слуг ад па чы валь ні-

кам да да лі ся ля чэб ныя 

пра цэ ду ры. У са вец кі 

час «Каў каз ская Рыў е ра» ста ла са на то ры ем, а го рад пе-

ра тва рыў ся ў га лоў ны ку рорт кра і ны на Чор ным мо ры.

1954 год — у пад мас коў ным Об нін ску за пра-

ца ва ла пер шая ў све це АЭС ма гут нас цю 
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, 
Георгія, Елісея, Мікалая, 
Мсціслава, Мяфодзія.

К. Марыі, Тэрэзы, 
Францішкі, Кірылы, 
Уладзіміра, Уладзіслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.39 21.46 17.07

Вi цебск — 4.20 21.44 17.24

Ма гi лёў — 4.29 21.36 17.07

Го мель — 4.35 21.23 16.48

Гродна — 4.56 21.59 17.03

Брэст — 5.06 21.50 16.44

Месяц
Апошняя квадра 

25 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
Як пе ра ка наць жон ку, 

што ты і са праў ды быў на 

ры бал цы, а ву ду до ма па кі-

нуў не та му што ў ця бе ёсць 

ін шая жан чы на, а та му што 

ў ця бе ёсць ін шая ву да?..

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Ба бу ля ка жа ўнуч цы:

— Ста рэй шых трэ ба слу-

хац ца, вось Чыр во ная Ша-

пач ка бы ла не па слух мя ная, 

і Шэ ры Воўк з'еў яе!

— Так, ве даю, але спа-
чат ку ён з'еў ба бу лю!

Не вар та ве рыць пры-
кме там. Пе рад сном Лю ся 
вый шла на бал кон, уба чы ла 
зор ку, якая па да ла, і за га да-
ла жа дан не. Але жа дан не ў 
му жа так і не з'я ві ла ся.

— Сінь ё ра! Там у пя рэд нім 
па коі ва ша му му жу дрэн на!

— Зна чыць, пры нес лі 

маю но вую су кен ку.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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ЧАС ЖЫ ВОЙ ПРЫ РО ДЫ

— А-а... блін! Даўно я так 

не адпачываў!!!

У кан цы пра цоў на га тыд-

ня спя ша ем ся на да чу. Так 

мы на зы ва ем вяс ко вы дом, 

што на бы лі за пяць дзя сят 

кі ла мет раў ад Брэс та. А гэ-

тым ле там, ка лі ўжо, лі чы, 

ме сяц па ку ту ем ад спё кі, 

вы хад ных да ча кац ца не 

мо жам. І не дзі ва: на два рэ 

чэр вень, а тра ва ў го ра дзе 

вы гля дае як ржы шча пас-

ля па ко су — спрэс жоў тая. 

Яшчэ на мі ну лым тыд ні ў 

Ба ра на ві чах не як рап там 

за ўва жы ла: двор нік па ву-

лі цы Са вец кай мя це жоў тае 

ліс це, ні бы ў ве рас ні. У сва ім 

го ра дзе не як не за ўва жа ла 

ліс та па ду, пры гле дзе ла ся 

пас ля: у нас і ка рыч не вых 

ссох лых ліс тоў шмат. Та му 

не дзі ва, што з душ на га го-

ра да ні бы на кры лах ля ціш 

да пры ро ды.

Там так са ма спё ка, за-

смяг лы ад сон ца ага род, 

пад вя лыя квет кі, але там — 

жы вое жыц цё. У мі ну лую 

су бо ту на строй нам зра біў 

ве ра бей, які на ля ту зла віў 

аг ра мад ную му ху. Та кія ча-

сам і ў ха ту за ля та юць, гу-

дуць ні бы бам ба во зы, мы іх 

«кон скі мі» на зы ва ем. Дык 

вось ве ра бей ка, яко га, ві-

даць, рас пі ра ла ад го на ру 

за ўлас ную спрыт насць у 

лоў лі зда бы чы, дэ ман стра-

тыў на ўсе ўся на жа лез ную 

пе ра кла дзі ну, каб пуб ліч на 

з'ес ці тую вя лі кую му ху. У лі-

ку гле да чоў быў яшчэ наш 

су сед... Му сіць, з пры чы ны 

па ме ру на ся ко ма га ве раб'ю 

не ўда ло ся ад пра віць му ху 

ў страў нік ад ным глыт ком, 

ён за драў го лаў, кры ху пры-

ад крыў дзю бу, каб пра каўт-

нуць... Гэ та і пад вя ло пё-

рыс та га, му ха злаў чы ла ся і 

вы ле це ла. Ён кі нуў ся за ёй 

на ўзда гон, але фі нал па ля-

ван ня мы ўжо не ба чы лі.

Яў на гэ та быў не ве раб'і-

ны дзень, бо праз га дзі ну, 

мо жа і менш, су сед ская кот-

ка Мур ка пад той жа пе ра-

кла дзі най, толь кі на зям лі, 

сха пі ла ня шчас ную птуш-

ку і па пер ла ў бок свай го 

хля ва. Яна толь кі та му не 

атры ма ла ад мя не ве ні кам, 

што я не да гна ла. Ну трэ ба 

ж хоць ней кае ка цінае сум-

лен не мець! Лі да, су сед ка, 

кор міць сваю Мур ку ад пу за. 

Да нас прый дзе, па мяў кае, 

па ла шчыц ца, аба вяз ко ва 

нех та вы не се ка ва лак каў-

ба сы, дру гая су сед ка На тал-

ля так са ма па час тун кі пры-

во зіць. Су сед хва ліц ца, што 

Мур ка кож ны дзень тлус тых 

мы шэй ця гае. Ка ця нят у яе 

ні ко лі не бы ло, бо яна — пус-

та цвет, з ка та мі гу ляе, пры-

пло ду не пры но сіць. І пас ля 

гэ та га ёй яшчэ трэ ба гэ тых 

ня шчас ных ве раб' ёў ла віць! 

Ча мусь ці па ду ма ла ся, што 

гэ та быў ме на ві та той ве ра-

бей, хоць хто ж яго ве дае.

— Ін стынкт дра пеж ні-

ка, — па блаж лі ва да вод зяць 

мне ся мей ні кі і су сед, — трэ-

ба ра зу мець.

А я згад ваю ста ры муль-

цік яшчэ, мо жа, з ча соў 

ма іх школь ных га доў. Там 

ма лы са бач ка да пыт ваў ся ў 

баць кі: «Ча му мы так ка тоў 

не лю бім?» «Та му што яны 

зла дзеі і прай дзі све ты», — 

ад ка заў га ла ва са ба ча га 

ся мей ства. І з поў ным ра-

зу мен нем на ву ко вых аб-

грун та ван няў абя цаю пе ра-

цяг нуць ве ні кам, як толь кі 

Мур ка зноў возь мец ца ду-

шыць ве раб' ёў на ма ім два-

ры. Бы вае, што ра ды каль-

ныя ме ры спра цоў ва юць. Бо 

Мур ка — эс тэт ка ці на га са-

дыз му. Уво сень на зі ра лі, як 

доў га, дэ ман стра тыў на і вы-

тан ча на яна му чыць мыш. 

Да вя ло ся ўмя шац ца і да біць 

бед ную шэ рую іс то ту, а то 

не вя до ма коль кі яшчэ цяг-

ну лі ся б тыя па ку ты.

Яны, жы вё лы і птуш-

кі, аказ ва ец ца, як і лю дзі, 

бы ва юць са мыя роз ныя. 

А яшчэ за ко ны ў пры ро ды 

ча сам да во лі жорст кія. Гэ-

та бач на на ват на пры кла-

дзе бус лоў, якія жы вуць на 

слу пе по бач з ха тай. Сё ле та 

яны вы кі ну лі з гняз да два іх 

бус ля нят, а два іх па кі ну лі і 

га ду юць. Сам бу сел — так-

са ма дра пеж нік. Су сед-па-

ляў ні чы рас каз ваў, як на зі-

раў за бус лом, які лі та раль-

на глы таў ад на го за ад ным 

пту ша нят ку ра пат кі. Яны, 

ма лень кія жоў тыя ка мяч кі, 

бег лі за ма май-ку ра пат кай, 

але не па спя ва лі, і ён, аг-

ра мад ны бе лы птах, іх, ні-

бы зяр ня ты, дзёўб ад на го 

за ад ным. Па куль ча ла век 

за ры ен та ваў ся, па спра ба-

ваў ада гнаць, ад вы вад ка 

амаль ні чо га не за ста ло ся. 

Ад ной чы су сед на зі раў, як 

бу сел еў зай ча ня. Ма лень-

ка га зай чы ка птах глы таў з 

паў га дзі ны — ве лі ка ва тая 

ака за ла ся зда бы ча, по тым 

з га дзі ну ці больш ста яў на 

ад ной на зе, пе ра траў ляў. 

Бус лы ло вяць не толь кі 

жаб — не грэ бу юць ні я кай 

жы вой іс то тай, якая трап ля-

ец ца на шля ху. А вось зна-

ё мыя рас каз ва лі, як у іх няй 

вёс цы ля ха ты жы вуць «бус-

лы-пен сі я не ры». Яны ста-

рыя ўжо, пры ля це лі паз ней 

за ін шых, доў га па праў ля лі 

гняз до. Пту ша нят у іх ня ма, 

днём яшчэ не дзе лё та юць, 

а ве ча ра мі ста яць са мот ныя 

ў сва ім гняз дзе. Аказ ва ец-

ца, і так бы вае.

Але не толь кі птуш кі — 

на шы дач ныя су се дзі. Як 

толь кі ад чы ніш вок ны, у па-

кой ня рэд ка за ля та юць чмя-

лі, во сы, на ват шэр шань мо-

жа за ві таць. Мае ўсе ба яц ца 

гэ тых ня про ша ных гас цей. 

А ў мя не ёсць свой сак рэт 

ста сун каў з пе ра лі ча ны мі 

на ся ко мы мі: я іх ні ко лі не 

крыў джу, не ба ю ся, ста-

ра юся спа кой на вы гнаць 

у ад чы не ныя акно аль бо 

дзве ры — і яны мя не не ку-

са юць.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат


