
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана, Міхаіла, 
Уладзіміра.

К. Эмы, Караля, 
Францішка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.42 21.35 16.53

Вi цебск — 4.23 21.32 17.09

Ма гi лёў — 4.32 21.25 16.53

Го мель — 4.37 21.12 16.35

Гродна — 4.59 21.48 16.49

Брэст — 5.08 21.40 16.32

Месяц
Першая квадра 30 мая.

Месяц у сузор’і 

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

— Док тар, што ра біць? 
Я ўвесь час раз маў ляю 
сам з са бой.

— Пе ра шка джа е це бліз-
кім?

— Не, я жы ву адзін.
— Дык раз маў ляй це на 

зда роўе.
— Ах, док тар, ка лі б вы 

ве да лі, які я нуд ны.

— Учо ра мне ха це лі даць 

па мор дзе!

— Ад куль ты ве да еш?

— Та му што да лі.

— А ка жаш, ха це лі...

— Дык ка лі б не ха це лі, 

не да лі б!

— Ма дам! Ва шы пер-

шыя ча ты ры му жы атру-

ці лі ся гры ба мі, пя ты зва-

ліў ся з лес ві цы. Як вы гэ та 

рас тлу ма чы це?

— Пя ты не лю біў гры бы.
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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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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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4 ЧЭР ВЕ НЯ

1810 год — па ча ло ся ўзвя дзен не 

Баб руй скай крэ пас цi. У зем-

ля ных ра бо тах бы лi за ня тыя 13 ба таль ё-

наў з вой скаў Рэ зер во вай ар мii ге не ра ла 

Мi ха i ла Мi ла ра да вi ча. Акра мя сал дат для 

ўзвя дзен ня крэ пас цi пры цяг ва лi ся на ём ныя спе цы я лiс ты 

з Ма гi лёў скай, Мiн скай i Чар нi гаў скай гу бер няў.

1905 год — на ра дзiў ся Мi ка лай Iва на вiч Гур скi, 

бе ла рус кi мо ва зна вец, кан ды дат фi ла ла-

гiч ных на вук, пра фе сар. Аў тар пад руч нi ка для ВНУ «Па-

раў наль ная гра ма ты ка рус кай i бе ла рус кай моў». Са аў-

тар пад руч нi каў i да па мож нi каў для роз ных на ву чаль ных 

уста ноў на бе ла рус кай i рус кай мо вах.

1935 год — на ра дзiў ся Алег Iг на та вiч Се мян коў, 

бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не тэх нiч най кi бер-

не ты кi i iн фар ма ты кi, кан ды дат тэх нiч ных на вук, пра фе-

сар. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi, Дзяр жаў най 

прэ мii СССР.

1940 год — на ра дзi ла ся Тац ця на Сяр ге еў на 

Ма роз кi на, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не экс пе-

ры мен таль най ан ка ло гii, док тар бiя ла гiч ных на вук, пра-

фе сар. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

1945 год — на ра дзiў ся Ле а нiд Ры го ра вiч Бiт но, 

бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не элект рон на га ма-

шы на бу да ван ня, док тар тэх нiч ных на вук. Аў тар на ву ко-

вых прац па ства рэн нi аў та ма таў, асна шча ных тэх нiч ным 

зро кам, для аб ста ля ван ня збор кi вы ра баў мiк ра элект ро-

нi кi. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ мii Бе ла ру сi.

1800 год — за вер ша на бу даў-

нiц тва Бе ла га до ма ў Ва-

шынг то не, пер шы мi яго гас па да ра мi ста-

лi шос ты прэ зi дэнт ЗША Джон Адамс з 

жон кай.

1910 год — на ра дзiў ся Крыс та фер Сiд нэй Ко ке-

рэл, анг лiй скi iн жы нер-вы на ход нiк, якi ства-

рыў у 1955-м суд на на па вет ра най па душ цы.

1920 год — у Вя лi кiм Тры а нон скiм па ла цы Вер-

са ля (Фран цыя) пад пi са ны мiр ны да га вор 

па мiж кра i на мi-пе ра мож ца мi ў Пер шай су свет най вай не 

i Венг ры яй, якая па цяр пе ла па ра жэн не (Тры а нон скi мiр-

ны да га вор).

1930 год — на ра-

дзiў ся Вiк тар 

Ва сi ле вiч Цi ха наў, са вец кi 

ха ке iст. Шмат ра зо вы чэм пi-

ён СССР, трох ра зо вы алiм-

пiй скi чэм пi ён, вась мi ра зо вы 

чэм пi ён све ту. Ле ген дар ны 

ха кей ны трэ нер, якi да мог ся 

са сва ёй ка ман дай 11 ра зоў 

зван ня чэм пi ё наў све ту. Яго iмя за не се на ў Му зей алiм-

пiй скай сла вы ў Ла за не.

1940 год — ад крыц цё ста ды ё на «Ды на ма» ў 

Маск ве. У пер шым фут боль ным мат чы на 

по лi но ва га ста ды ё на су стрэ лi ся ка ман ды мас коў ска га i 

кi еў ска га «Ды на ма». З лi кам 8:5 пе ра маг лi маск вi чы.

1975 год — на ра дзi ла ся Ан джа лi на Джа лi, аме ры-

кан ская акт ры са, кi на рэ жы сёр, сцэ на рыст ка, 

прад зю сар, фо та ма дэль, па сол доб рай во лi ААН. Ула даль-

нi ца прэ мii «Ос кар», трох прэ мiй «За ла ты гло бус» (пер шая 

акт ры са ў гiс то рыi, якая тры га ды за пар вый гра ва ла прэ-

мiю) i дзвюх «Прэ мiй Гiль дыi кi на ак цё раў ЗША».

ГА РА ЦЫЙ:

«Хто шмат ча го да бi ва ец ца, та му мно га га 
не ха пае».

Дня мi ў се цi ве з'я вi ла ся 

iн фар ма цыя пра тое, як у 

Ган ца вiц кiм ра ё не, што на 

Брэст чы не, ся мей ная па ра 

ад бi ва ла ся ад ра баў нi ка. 

Нех та ска жа: част ко ва i сам 

гас па дар вi на ва ты, спа ку-

шаў ма раль на ня ўстой лi вых 

асоб сва i мi расповядамі пра 

вы гад ную здзел ку. Ня даў-

на ча ла век пра даў ква тэ ру, 

ча му ж не па хва лiц ца? Пра 

тое, дзе тры маў гро шы, ён 

пад час гу тар кi, хут чэй за 

ўсё, не па ве дам ляў. Але 

дум ка пра чу жую схо ван-

ку не да ва ла спа кою яго 

29-га до ва му та ва ры шу па 

ра бо це.

I ад ной чы муж чы на вы-

пра вiў ся на спра ву. Вi даць, 

ён лi чыў, што доб ра пад рых-

та ваў ся. На цяг нуў шап ку 

на во чы, твар за крыў ме-

ды цын скай мас кай. Вось 

ужо — ка му эпi дэ мiя на-

ва ла, а ка му зна ход ка. За-

крыў па ло ву тва ру i ду маў, 

не па зна юць. Го лас змя нiў. 

Вi даць, трэ нi ра ваў ся пе рад 

гэ тым, пра лiч ваў ва ры ян ты 

ра баў нiц тва i ад ступ лен ня, 

не ўлi чыў толь кi ад на го...

Але аб усiм па па рад ку. 

Як свед чыць iн фар ма цыя 

пра ва ахоў ных ор га наў, не-

вя до мы за лез у дом да 

ся мей най па ры ноч чу, ка-

лi лю дзi спа лi. Ён, як мог, 

аб шу каў па мяш кан не. Па-

спра буй знай дзi схо ван ку ў 

чу жой ха це, ды яшчэ ноч чу, 

ка лi по бач спяць лю дзi! Не 

знай шоў шы нi чо га, зло дзей 

ра шыў ся на край насць. 

На кi нуў вя роў ку на шыю 

гас па да ру, раз бу дзiў яго i 

стаў ду шыць, да та го ж зме-

не ным го ла сам па тра ба ваў 

гро шы. Не ўлi чыў зла мыс-

нiк, што по бач з му жам бы-

ла жон ка, якая пра чну ла ся 

ды за еха ла ра баў нi ку па 

кар ку. Тым ча сам i гас па дар 

змог вы зва лiц ца ад вя роў кi, 

ра зам яны так да лi ня зва на-

му вi зi цё ру, што ў та го пя ты 

за блi шча лi. Ён уця каў з усiх 

ног, на ват пра свой за плеч-

нiк за быў ся, з якiм прый шоў. 

Апош нi ака заў ся ар мей скiм 

рэ ча вым мяш ком, што вы-

веў на след та го, хто за мах-

ваў ся на чу жую ма ё масць. 

На та кiх мя хах змя шча юц ца 

бiр кi з проз вi шчам i iнi цы-

я ла мi вай скоў ца. Праў да, 

няў да члi вы ра баў нiк узяў з 

сабой не сваю рэч, але для 

пра фе сi я на лаў вы лi чыць са-

слу жыў цаў та го, чыё проз-

вi шча па зна ча на на бiр цы, 

ака за ла ся спра вай тэх нi кi. 

Ад ным сло вам, да яго прый-

шлi з вi зi там тыя, ка го ён яў-

на не ча каў. I хоць ма ла ды 

муж чы на ад не кваў ся, га-

ва рыў пра ўкра дзе ны ў ра-

бо чай бы тоў цы мех, вер сiя 

пра кра дзеж не вы тры ма ла 

пра вер кi. Да вя ло ся пры-

знац ца. Апе ра тыў нi кам ён 

рас ка заў, як рых та ваў свой 

па ход па лёг кiя гро шы, як 

ра бiў цём ную спра ву. Не-

ча ка ным для яго стаў ак-

тыў ны ад пор су жэн цаў, ён 

па ба яў ся, што па зна юць, i 

кi нуў ся на ўцё кi. Вось што 

зна чыць — не раз гу бiц ца, 

а пра явiць ра шу часць у кры-

тыч ны мо мант! Вi даць, лю-

дзям па спры я ла, што яны 

бы лi ўдва iх су праць ад на-

го. Па мя та е це, як у Ма я коў-

ска га: «Го ре од но му, один 

не воин — каж дый дюжий 

ему господин, и да же сла-

бые, если двое». Тут жа, па 

ўсiм вiд но, ака за лi ся двое, i 

несла быя.

А вось у Каст ра ме два 

ме ся цы та му 91-га до вая 

пен сi я нер ка су ме ла даць 

ад пор ра баў нi ку i ста ла 

ге ра i няй вы пус каў на вiн. 

Ра сiй скi зла мыс нiк рас пра-

ца ваў цэ лую сiс тэ му па ад-

бi ран нi гро шай у па жы лых 

лю дзей. Спа чат ку ён ха дзiў 

па ква тэ рах пад вы гля дам 

ра бот нi ка ка му наль най 

служ бы, пра во дзiў апы тан-

не, а за ад но да вед ваў ся, 

дзе пра жы ва юць ста рыя, 

най перш адзi но кiя лю дзi. 

I по тым ужо ў ад па вед ным 

аб мун дзi ра ван нi пры хо дзiў 

у ква тэ ру, прад стаў ляў ся 

сан тэх нi кам, пра па ноў ваў 

па мя няць ней кую дэ таль у 

сан тэх нiч ным аб ста ля ван-

нi, а за ра бо ту па тра ба ваў 

гро шы па ней ма вер на за-

вы ша ным та ры фе. I вi даць, 

ад да ва лi, ка лi ра ней не бы-

ло зва ро таў у па лi цыю. Па-

куль не прый шоў да 91-га-

до вай гра ма дзян кi. Ка лi за 

за ме ну сi фо на «сан тэх нiк» 

за па тра ба ваў сем ты сяч 

руб лёў, пен сi я нер ка ад мо вi-

ла ся пла цiць. Та ды ён сха пiў 

з ха ла дзiль нi ка гро шы, якiя 

там ля жа лi. Але гас па ды ня 

ўча пi ла ся ў яго мёрт вай 

хват кай i не да ва ла вый сцi. 

Спа ло хаў шы ся, ён не як усё 

ж вы рваў ся з рук ба бу лi, 

кi нуў гро шы i ўцёк. Ды па 

га ра чых сля дах быў за тры-

ма ны апе ра тыў нi ка мi.

I зноў сыг раў фак тар не-

ча ка нас цi. Яны, ра баў нi кi, 

агрэ са ры, як пра вi ла, не ча-

ка юць су пра цiў лен ня, час та 

са мi бы ва юць ба яз лiў ца мi 

па на ту ры, та му i ра ша юц-

ца на ра ба ван не, агрэ сiю, i 

не толь кi вось та кую яў ную. 

Ня рэд ка лю дзi цер пяць ад 

ха маў, дур няў, роз на га ро-

ду прай дзi све таў эпi за дыч-

на аль бо га да мi, бо зна-

хо дзяц ца ў пад на ча ле ным 

ста но вi шчы цi ў ся мей най 

за леж нас цi. Бы вае, што да-

ваць ад пор ня ма сэн су, бо 

ад ра зу вi да воч на: нi чо га не 

зме нiц ца, толь кi нер вы са бе 

пса ваць. А зда ра ец ца, што 

i не бяс печ на для зда роўя 

цi жыц ця, ка лi, на прык лад, 

той жа ра баў нiк спрак ты ка-

ва ны аль бо мае па дзель нi-

каў. Ле пей ужо гро шы ды 

каш тоў нас цi ад даць. Толь-

кi ў ра шу чы мо мант важ на 

пры гле дзец ца ды ад чуць 

яго сла бiн ку, ка лi ён не 

вель мi ў са бе ўпэў не ны. Та-

ды мож на пад на ту жыц ца i 

так яму ад ве сiць — ад на му 

поў хай, iн ша му сло ва мi, каб 

дзя ся та му за ка заў. Не даць 

ся бе ў крыў ду ча сам азна-

чае ўсвя до мiць улас ную 

год насць i атры маць за да-

валь нен не ад устаноўленай 

спра вяд лi вас цi.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Не даць ся бе ў крыў ду
Не фар матНе фар мат
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