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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.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Георгія, Максіма, 
Паўла, Юльяна.

К. Альжбеты, Мальвіны, 
Андрэя, Інакенція, 
Тодара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.44 21.43 16.59

Вi цебск — 4.25 21.41 17.16

Ма гi лёў — 4.34 21.33 16.59

Го мель — 4.40 21.21 16.41

Гродна — 5.00 21.57 16.57

Брэст — 5.01 21.48 16.47

Месяц
Маладзік 2 ліпеня.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
— Як зра зу мець роз ні цу 

па між плат най і бяс плат най 

ме ды цы най?

— Ні чо га скла да на га. 

У пер шай ця бе ле чыць псі ха-

тэ ра пеўт, а ў дру гой — псі-

ха ва ны тэ ра пеўт.

На ву ка да ка за ла, што 

жан чы ны ўваж лі вей за ўсё 

слу ха юць сва іх му жоў та-

ды, ка лі тыя раз маў ля юць 

з ін шы мі жан чы на мі.

— Ты з ал ка го лем сяб-

ру еш?

— Не, у нас з ім вай на на 

зні шчэн не.

— Ка лі я па мру, ты зноў 

ажэ ніш ся?

— Не.

— Прос та так бу дзеш 

жыць з ін шай жан чы най?

— Блін, Ва ля, ты ж прос-

та вы ця ла ме зе нец!
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Куп лет 1:
Ідуць га ды... 
На жаль, вас, род ныя, ўсё ме ней,

Ка му па дзя кі сло вы хо чам 
зноў ска заць

За шчас це ўсіх пас ля ва ен ных 
па ка лен няў

У мі ры жыць, ву чыц ца, пра ца ваць.
Пры пеў:
Сён ня ж ле та квіт нее лі па мі,
За га і ла зям ля мая ра ны.
То пры мі це у дзень трэ ці лі пе ня
Наш удзяч ны па клон, ве тэ ра ны.
За маю Бе ла русь сва бод ную
І за шчас це жыц ця і мі ру:
— Дзя куй вам, — га ва ру я,

 — род ныя! —
Ад усіх па ка лен няў, шчы ра.
Куп лет 2:
У дні, што на блі жа лі Пе ра мо гу,
Удзяч най па мяц цю усе мы 

зні та ва ны,
Ва ен ную ус пом нім зноў да ро гу,
Яе ах вя рам ад да дзім па ша ну.
Пры пеў
Куп лет 3:
І, ве рыц ца, не ўдас ца ча су за ме ці
Свя тую па мяць гэ ту за сня жыць —
Пе рад аец ца эс та фе та на шай 

па мя ці
Ад сён ня тым, хто заўт ра бу дзе 
жыць.
Пры пеў

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

ТРЭ ЦЯ ГА ЛІ ПЕ НЯ
Уз бек скі па эт і пра за ік 

Куч кор Нар ка біл, збі ра ю чы 

ў Бе ла ру сі ма тэ ры я лы для 

сва ёй но вай кні гі пра Вя лі кую 

Ай чын ную вай ну, на пі саў верш, 

пры све ча ны кра і не-пар ты зан цы, 

го ра ду-ге рою Мін ску.

У Са ю зе пісь мен ні каў Уз бе кі ста на 

яму па ра і лі па ехаць да бе ла рус кіх сяб-

роў і па ба чыць на свае во чы тыя ад ра-

сы, дзе на род пра лі ваў кроў, дзе ра зам 

з бе ла ру са мі зма га лі ся з фа шыс та мі 

ўзбе кі. Куч кор Нар ка біл на ве даў Бе ла-

рус кі дзяр жаў ны му зей Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, су стрэў ся з вар та вы мі па мя-

ці ў На цы я наль ным гіс та рыч ным му зеі 

Бе ла ру сі. Бе ла рус кія сяб ры да па маг лі 

ўзбек ска му ка ле гу ажыц ця віць па езд-

ку па мяс ці нах пар ты зан скай па мя ці ў 

Пу ха віц кі ра ён. Доб рым апа вя даль ні-

кам пра вай ну для ўзбек ска га гос ця вы-

сту піў ды рэк тар Пу ха віц ка га ра ён на га 

края знаў ча га му зея Аляк сандр Аляк-

санд ра віч Пра но віч.

І ўжо амаль раз віт ва ю чы ся з Бе ла-

рус сю, Куч кор Нар ка біл пе ра даў но вым 

бе ла рус кім сяб рам верш, які на пі саў 

у чэр вень скія дні. На пі саў у Бе ла ру-

сі, у Мін ску, у са мы пя рэ да дзень Дня 

Не за леж нас ці Бе ла ру сі, у са мы пя рэ-

да дзень Дня вы зва лен ня Бе ла ру сі ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў. Твор 

пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву На вум 

Галь пя ро віч.

— Ця пер, пас ля су стрэ чы з Бе ла-

рус сю, — ска заў на раз ві тан не з ге-

ра іч ным Мінск ам, но вы мі зна ё мы мі і 

сяб ра мі спа дар Нар ка біл, — я прос та 

аба вя за ны на пі саць кні гу пра Бе ла русь 

ва ен ную, пра ўзбе каў, якія пра лі ва лі тут 

кроў. І як толь кі на пі шу і вы дам гэ ты 

твор — ад ра зу ж пер шым па да рун кам 

бу дзе кні га, ад праў ле ная ў Бе ла русь, 

у ваш му зей Вя лі кай Ай чын най. Ніз кі 

па клон бе ла ру сам, якія так ста ран на 

за хоў ва юць па мяць пра дра ма тыч ныя 

і ге ра іч ныя па дзеі мі ну ла га.

Сяр гей ШЫЧ КО.

Куч кор НАР КА БІЛ
* * *

Слаў ны Мінск. Гэ ты ве ліч ны но вы му зей.
Тут з па ро га я ўба чыў вай ну.
Сэр ца ціс не ў мя не і ў лю дзей
Праз са мот ную ці шы ню.
Ні бы я у Аф га не. У па мя ці зноў
Ус плы ва юць тры вож ныя дні.
Але тут з той, Ай чын най, уба чыў я кроў.
Яна ў сце нах, ты толь кі кра ні.
Гэ та Гіт лер, той жу дас ны лю да жэр,
Бой ню ў гэ тай зям лі раз вя заў.
Лю та ваў тут фа шыст не на сыт ны, 

як звер.
І ў ва чах ма іх сён ня сля за.
Тут зга ня лі лю дзей да смя рот най сця ны,
І ры да ла ў ад чаі дзі цё.
А фа шыст з ку ля мё та бяз лі тас на біў,
Ады ма ю чы ў люд цаў жыц цё.
І не дождж, а з ня бё саў пра лі ла ся кроў,
І за пла ка лі хма ры і дол
Пра за гі ну лых тут і да чок і сы ноў.
І ўсё ў жу дас ці сты ла ва кол.
Ты, дзяў чы на пры го жая, сён ня не плач,
Бо сля за мі ўжо поў на зям ля,
Толь кі пом ні заўж ды і за здзек не пра бач,
Хоць з га доў мы ўзі ра ем зда ля.
Ў Бе ла ру сі за гі нуў адзін ад тра іх,
Гэ ты боль тут не ў сі лах су няць,
І жы ве гэ тым кож ны па кут лі вы ўздых.
І бя роз кі аб гэ тым шу мяць.
Я вы ход жу з му зея. Ця бе, Бе ла русь,
Пры ціс каю да сэр ца свай го,
Я твой боль на заў сё ды з са бой за бя ру,
І ты бу дзеш як веч ны агонь.

З уз бек скай. 
Пе ра клад На ву ма ГАЛЬ ПЯ РО ВІ ЧА.

За браць 
увесь боль

Вер шы — 
Ва лян ці на ГІ РУЦЬ-РУ СА КЕ ВІЧ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

4 ЛІ ПЕ НЯ

1904 год — на ра дзіў ся Ана толь Ада ма віч Аль-

шэў скі, дзе яч рэ ва лю цый на га ру ху ў За-

ход няй Бе ла ру сі, пуб лі цыст. З 1925 года на пад поль най 

ра бо це ў За ход няй Бе ла ру сі. На ІІІ кан фе рэн цыі (1926) і І 

з'ез дзе КПЗБ (1928) абра ны чле нам ЦК. Быў рэ дак та рам 

дру ка ва ных ор га наў ЦК КПЗБ «Баль ша вік» і «Чыр во ны сцяг». У 1927 го дзе 

арыш та ва ны поль скі мі ўла да мі, з 1928-га ў СССР па аб ме не па лі тыч ны мі 

вяз ня мі. З 1932 года ў рэ дак цыі Прад стаў ніц тва ЦК КПЗБ пры ЦК КП(б)Б 

у Мін ску, на праф са юз най ра бо це. У пуб лі цыс тыч ных ар ты ку лах вы кры-

ваў па лі ты ку ўра да Поль шчы. У 1937 го дзе рэ прэ са ва ны, у тым жа го дзе 

па мёр. Рэ абі лі та ва ны па смя рот на.

1954 год — у Мін ску ад кры ты ма ну мент Пе ра мо гі — пом нік у 

го нар пе ра мо гі над фа шысц кай Гер ма ні яй і ў го нар во і наў 

Са вец кай ар міі і пар ты зан, якія за гі ну лі ў Вя лі кую Ай чын ную вай ну. 3 лі пе ня 

1961 го да ка ля пад нож жа ма ну мен та за па ле ны Веч ны агонь.

1054 год — у су зор'і Цяль ца ўспых ну ла са мая 

яр кая звыш но вая зор ка, якую на пра ця-

гу 23 дзён маг лі на зі раць днём ста ра жыт ныя кі тай скія і 

япон скія аст ра но мы. У нач ны час яна бы ла бач ная амаль 

два га ды. Пас ля вы бу ху зор ка пе ра тва ры ла ся ў Кра ба від-

ную ту ман насць (Сrаb Nеbulа), у цэнт ры якой зна хо дзіц ца 

пуль сар — ма гут ная кры ні ца элект ра маг ніт на га вы пра мень ван ня.

1776 год — у Фі ла дэль фіі дру гі Кан ты нен таль ны кан грэс паў-

ноч на а ме ры кан скіх ка ло ній пры няў Дэк ла ра цыю не за леж-

нас ці, аб вяс ціў шы сваё ад дзя лен не ад Вя лі ка бры та ніі і на зваў шы кра і ну 

Злу ча ны мі Шта та мі Аме ры кі. Праз год кан грэ сам быў за цвер джа ны і на-

цы я наль ны сцяг з 13 чыр во ных і бе лых па лос, якія чар гу юц ца, і 13 бе лых 

зо рак на сі нім фо не ў ле вым верх нім ку це. Лік 13 ад па вя даў коль кас ці 

ка ло ній, якія паў ста лі.

1899 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Сця па-

на віч Пі ра гоў, ра сій скі бас, са ліст опе-

ры Вя лі ка га тэ ат ра, на род ны ар тыст СССР. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР (1943 г., 1949 г.). Па мёр у 

1964 го дзе.

1939 
год — на ра дзіў ся Адольф Якаў ле віч 

Ша пі ра, са вец кі, лат вій скі і ра сій скі 

рэ жы сёр, тэ ат раль ны пе да гог, дра ма тург, пра фе сар. 

На род ны ар тыст Лат вій скай ССР (1986), за слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў Ра сій скай Фе дэ ра цыі (2019). Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Лат вій скай ССР.

1969 год — 140 ты сяч ча ла век са бра лі ся на фэст у Ат лан це, каб 

уба чыць ся род паў та ра дзя сят ка вы ка наў цаў Lеd Zерреlіn, 

Сrееdеnсе Сlеаrwаtеr Rеvіvаl і Джэ ніс Джоп лін.

Жыццё наладжваецца.

У гэ тыя свя точ ныя дні па ўсёй Бе ла ру сі 

ша ну юць па мяць пе ра мож цаў мі ну лай вай ны. 

Да абел іс каў і пом ні каў ге ро ям ус кла да юц ца 

квет кі, і пра хо дзяць ура чыс тыя ме ра пры ем-

ствы. Мы ўсе ў вя лі кім даў гу пе рад ты мі, хто 

за гі нуў на вай не, пе рад на шы мі ве тэ ра на мі. 

Дзя ку ю чы іх подз ві гу мы жы вём у мір най, 

шчас лі вай, за мож най кра і не. Хай і гэ та на ша 

пес ня бу дзе ім шчы рым па да рун кам.


