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2 КРА СА ВI КА

1930 год — на ра дзi ла ся Лi за ве та 
Аляк санд раў на Ер ма ла е ва, бе-

ла рус кая спарт смен ка i трэ нер (лёг кая ат ле-
ты ка, бег), за слу жа ны май стар спор ту СССР 
(1958), за слу жа ны трэ нер Бе ла ру сi (1973). 
Пе ра мож ца i пры зёр мiж на род ных i ўсе са юз-
ных спа бор нiц тваў.

1945 год — на ра дзi ла ся Iры на Сця па наў на Ска ра па-
на ва, бе ла рус кi лi та ра ту раз наў ца, док тар фi ла-

ла гiч ных на вук (2003), пра фе сар (2007).

1990 год — за сна ва ны Ча вус кi ра ён ны гiс то ры ка-
края знаў чы му зей. Экс па зi цыя ця пер зна хо дзiц-

ца ў дзевяці за лах.

1997 год — у Маск ве пад пi са ны Да га вор аб ства рэн нi 
Са юз най дзяр жа вы Бе ла ру сi i Ра сii.

1725 год — на ра дзiў ся Джа ва нi Джа-
ко ма Ка за но ва, iталь ян скi аван-

ту рыст, ванд роў нiк i пiсь мен нiк. Яго iмя ста-
ла агуль най наз вай для ама та раў лю боў ных 
пры год.

1805 год — на ра-
дзiў ся Ханс 

Крыс цi ян Ан дэр сен, дац кi пра за iк i па эт. Аў-
тар су свет на вя до мых ка зак для дзя цей i да-
рос лых. У яго го нар у гэ ты дзень ад зна ча ец ца 
Мiж на род ны дзень дзi ця чай кнi гi.

1840 год — на ра дзiў ся Эмiль За ля, 
фран цуз скi ра ма нiст i кры тык. Адзiн з са мых знач-

ных прад стаў нi коў рэа лiз му дру гой па ло вы XIX ста год дзя.

1865 год — на ра дзiў ся Па вел Кар ла вiч Штэрн берг, 
рус кi аст ра ном, дзе яч ра сiй ска га рэ ва лю цый-

на га ру ху. Аў тар на ву ко вых прац у га лi не гра вi мет рыi i фа та-

гра фiч най аст ра но мii. Яго iмя но сiць Дзяр жаў ны аст ра на мiч ны 

iн сты тут МДУ.

УЛАДЗІМІР КАРАТКЕВІЧ. 

Хто забыў сваіх продкаў — сябе губляе,

Хто забыў сваю мову — усё згубіў.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандры, Клаўдзіі, 
Матроны, Праскоўі, 
Ульяны, Фядоссі, 
Віктара, Івана, Мікіты, 
Севасцьяна, Сяргея.

К. Мальвіны, Марыі, 
Уладзіслава, Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.39 19.48 13.09

Вi цебск — 6.27 19.39 13.12

Ма гi лёў — 6.29 19.38 13.09

Го мель — 6.27 19.33 13.06

Гродна — 6.55 20.03 13.08

Брэст — 6.57 20.02 13.05

Месяц
Першая квадра 

1 красавіка.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ

Жон ка збег ла, за ёй 

са ба ка i кот. Ся джу i гля-

джу, як цяж ка рыб кам 

аква ры ум да дзвя рэй 

штур хаць. 

— Сы нок, сха дзi ў кра му 

па хлеб.

— А ча роў нае сло ва?

— Рэш та — твая.

— Мi лая, ты з ля чэб ны-

мi мэ та мi баль зам у ка ву 

льеш?

— Не, з за баў ляль ны мi.

Жон ка з'е ха ла ў ад па чы-

нак. За два тыд нi яе ад сут-

нас цi смец це вы нес уся го 

адзiн раз. Вы сно ва — у до ме 

сме цiць жон ка!
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1 красавіка 2020 года.

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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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Ёсць толь кi ад на сты хiя, якая ў 

асоб ныя мо ман ты вы гля дае мац ней-

шай за ка ра на вi рус аль бо гла баль нае 

па цяп лен не, — рэў насць. Бо пер шыя 

мо гуць злёг ку за кра нуць аль бо зу сiм 

абы сцi сва i мi на ступ ства мi, апош няя ж 

зно сiць на сва iм шля ху ўсе пе ра шко-

ды. З на вiн блiз ка га за меж жа: жы-

хар ка Крас на дар ска га краю ў злос цi 

ра за гна ла ся на сва iм аў то, каб з усiх 

сiл улу пiць у ма шы ну му жа, але пра-

мах ну ла ся, i ўдар прый шоў ся на аў то 

су се да, пры пар ка ва нае по бач. I за-

кон на га не па ка ра ла за аў та пра гул кi 

з сяб роў кай, i, як ця пер ка жуць, на 

сур' ёз ныя гро шы па па ла.

У На рыль ску муж чы на дзей нi чаў 

на пэў на, та му ўзяў ка мень i да вай луп-

ца ваць па ма шы не жон кi, з якой толь-

кi афор мiў раз вод. Што на зы ва ец ца, 

гуч на стук нуў дзвя ры ма на па сле дак. 

Праў да, пла цiць трэ ба бу дзе шмат. 

У та кiх сi ту а цы ях заў сё ды да во дзiц ца 

пла цiць ды, хо чаш не хо чаш, ста на вiц-

ца ге ро ем кры мi наль ных хро нiк.

А вось наш ча ла век па гля дзеў на 

гэ тыя вы пус кi на вiн ды ра шыў змаў-

чаць. Та му што жы ве ў ад ным з не вя лi-

кiх га ра доў на поўд нi кра i ны, та му што 

зай мае хоць i не асаб лi ва вя лi кую, але 

па са ду. Та му вы лi чыць яго, на ват ка лi 

iн фар ма цыя прой дзе без проз вi шча, 

асоб ным ра зум нi кам што раз плю-

нуць. I яму гэ тыя раз мо вы ды смяш кi 

за спi най зу сiм не па трэб ныя. Вя до ма, 

шка да но вай ма шы ны, пры тым — нi 

стра хоў кi та бе, нi кам пен са цыi. Але ж 

рэ пу та цыя да ра жэй шая. Та му i не 

ўзды маў шу му, а цi хень ка пры гнаў 

аў то ў ма ляр на-ку заў ны цэх аб лас но-

га цэнт ра i ра шыў ад ра ман та ваць за 

ўлас ныя гро шы. Ма цi гас па да ра та го 

цэ ха — мая даў няя пры яцель ка, яна 

i рас ка за ла. Ён з май страм раз га ва-

рыў ся, трэ ба ж бы ло вы га ва рыц ца 

пра тое, што на кi пе ла. Па вод ле слоў 

улас нi ка iн ша мар кi, па бiў ма шы ну 

не ўраў на ва жа ны гра ма дзя нiн, яко му 

зда ло ся, што ён, Iван Пят ро вiч, пад-

во зiў яго жон ку, i не раз. Як там бы ло 

на са мрэч, зна юць хi ба толь кi да ро гi 

рай цэнт ра.

Але пры яцель ка мая Ла ры са Дзмiт-

ры еў на цал кам на ба ку аў та ўла даль-

нi ка i су праць та го не ўраў на ва жа на га 

гра ма дзя нi на: «Бач, якi ге рой! Ка лi не 

ха пае та бе гро шай, на тры ра бо ты 

ўлад куй ся, ку пi са бе ма шы ну так са-

ма ды ва зi сваю па ла вi ну. Аль бо, ка лi 

на тое, раз бя ры ся па-муж чын ску, па-

га ва ры, вы свет лi ака лiч нас цi. Вя до ма, 

ляг чэй з-за вуг ла пад крас цi ся, ма шы-

ну па бiць — яна ж не бу дзе ад бi вац ца. 

А то ж не вя до ма, хто ка му твар па б'е, 

ка лi да раз бо раў дой дзе».

Але не толь кi б'юць, ця пер ня рэд-

ка яшчэ i па ляць ма шы ны са пер нi каў. 

Ле тась у Асi по вi чах адзiн ад стаў ны ка-

ва лер так ад помс цiў ма ла до му ча ла-

ве ку бы лой дзяў чы ны. I што атры маў? 

Зра зу ме ла, кры мi наль ную спра ву. Па-

ляць ма шы ны i жан чы ны — з той жа 

пры чы ны. Ка лi ўваж лi ва пра чы таць 

звод кi за не каль кi га доў, то ў кож най 

воб лас цi мож на знай сцi па доб ныя 

пра ва па ру шэн нi. Не ка то рыя ча мусь цi 

лi чаць, што спа лiць ляг чэй, чым, ска-

жам, па бiць.

Сум на жы вуць су час нi кi, нi я ка га 

твор ча га па лё ту дум кi... А ра ней жа 

бы ло... Па мя та е це паэ му «Сказ пра 

Лы сую га ру»? «Я пад па лю на ёй спад-

нi цу i як жа боць ку раз дзя ру», — гра зi-

ла ся раз' юша ная жон ка чле на Са ю за 

пiсь мен нi каў ды ста ра ла ся за спець 

не спа дзеў кi свай го твор цу з той, што 

ча со ва за мя ня ла му зу. Але ў тво ры 

да пад паль ван ня адзе жы ны спра ва 

не дай шла, бо пiсь мен нiк ака заў ся цi 

то крыш таль на чыс ты пе рад улас най 

па ла вi най, цi то вель мi асця рож ны. Так 

што ле пей за ўсё нi чо га не па лiць, ды i 

не бiць па маг чы мас цi. Ёсць жа i ней кiя 

iн шыя шля хi вы ра шэн ня праб лем. Ча-

сам гу мар да па ма гае, да жыц ця на о-

гул ка рыс на ста вiц ца з пэў най до ляй 

гу ма ру.

Гэ та я ўсё рас каз ваю, каб хоць 

трош кi вас па ве ся лiць у та кi скла да ны 

для ўсiх нас пе ры яд. I не здар ма пры га-

да ла «Сказ пра Лы сую га ру». Ка лi да-

вя дзец ца па быць не ка то ры час на ка-

ран цi не до ма, вель мi раю пе ра чы таць. 

Ёсць тэкст i ў iн тэр нэ це. Атры ма е це 

са праўд нае за да валь нен не ад са ка-

вi та га бе ла рус ка га сло ва i дас цiп на га 

гу ма ру. Гэ та вам не сён няш нiя ча сам 

пра ста ва тыя, ча сам па шла ва тыя смя-

шын кi, што на тоў пам гу ля юць у се цi ве. 

Хут ка ўжо паў ве ка ад на пi сан ня тво ра, 

а ге роi нi бы з сён няш нiх пра та ты паў 

пi са ныя. Зна чыць, ма лень кiя ча ла ве-

чыя сла бас цi не мя ня юц ца: што ця пер, 

што та ды, ка лi «быў час, быў век, бы-

ла эпо ха». Ка лi ўваж лi ва агле дзец ца 

ва кол, па смя яц ца заў сё ды зной дзеш 

з ча го. Вось еду сён ня па пра спек це 

Ма шэ ра ва ў Брэс це, гля джу ў акно 

аў то бу са i за ўва жаю, што на бал ко не 

трэ ця га па вер ха ад на го з да моў ёл-

ка ста iць. Ад ра зу згад ва ец ца ста ры 

анек дот. Муж чы на ка жа ў кам па нii 

сяб роў: «Раз во дзiц ца бу ду, бо за пi ла-

ва ла. Май на два ры, а яна ўсё: вы кiнь 

ёл ку, вы кiнь ёл ку!» Ну, бы вай це зда-

ро выя, да ра гiя чы та чы, i не губ ляй це 

па чуц ця гу ма ру.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Не фар матНе фар мат

Што лепш бiць — твар цi ма шы ну?

Аз бу ка бяс пе кiАз бу ка бяс пе кi

УЖО БОЛЬШ 
ЗА 100 ЛЯС НЫХ ПА ЖА РАЎ...

З па чат ку па жа ра не бяс печ на га се зо на ў ляс-

ным фон дзе Мiн ляс га са быў за фiк са ва ны ўжо 

101 вы па дак уз га ран няў. Агуль ная пло шча 

ача гоў скла ла 194,6 гек та ра. Усе ўзга ран нi бы-

лi вы яў ле ныя служ бо вы мi асо ба мi дзяр жаў-

най ляс ной ахо вы, па ве дам ляе прэс-служ ба 

мi нiс тэр ства.

Най больш скла да ная сi ту а цыя ў паў днё вых аб-

лас цях кра i ны — Брэсц кай i Го мель скай. Тут ад бы-

ло ся 45 i 34 па жа ры ад па вед на. Па 7 уз га ран няў 

бы ло за фiк са ва на ў ляс га сах Мiн скай, Ма гi лёў скай 

i Гро дзен скай аб лас цей. Яшчэ адзiн па жар ад быў ся 

на Вi цеб шчы не.

Асноў най пры чы най ляс ных па жа раў з'яў ля ец ца 

пе ра ход агню ў ляс ны фонд пры вы паль ван нi су хой 

рас лiн нас цi на зем лях iн шых ка тэ го рый. Рост па жар-

най не бяс пе кi ў ля сах аб умоў ле ны так са ма ана маль-

ны мi клi ма тыч ны мi ўмо ва мi 2019 i 2020 га доў.

Што год для пад рых тоў кi да па жа ра не бяс печ-

на га се зо на ляс га са мi пра во дзiц ца комп лекс пра-

фi лак тыч ных су праць па жар ных ме ра пры ем стваў, 

асноў ны мi з якiх з'яў ля юц ца ўлад ка ван не но вых су-

праць па жар ных раз ры ваў i мi не ра лi за ва ных па лос, 

а так са ма iх до гляд. Па вод ле апе ра тыў ных звес так 

па ста не на 30 са ка вi ка, пра ве дзе ны ўлад ка ван не 

15 ты сяч кi ла мет раў мi не ра лi за ва ных па лос, до гляд 

200 кi ла мет раў су праць па жар ных раз ры ваў.

Для лiк вi да цыi ляс ных па жа раў у мi нiс тэр стве 

ство ра на 257 па жар на-хi мiч ных стан цый, а так са ма 

663 пунк ты су праць па жар на га iн вен та ру, якiя ў ад па-

вед нас цi са Спе цы фiч ны мi па тра ба ван ня мi па за бес-

пя чэн нi па жар най бяс пе кi ў ля сах укам плек та ва ны 

не аб ход най коль кас цю срод каў па жа ра ту шэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


