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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.19 20.04 13.45
Вi цебск — 6.06 19.56 13.50
Ма гi лёў — 6.09 19.54 13.45
Го мель — 6.08 19.48 13.40
Гродна — 6.34 20.18 13.44
Брэст    — 6.38 20.16 13.38

Iмянiны
Пр. Івана, Кірылы, Марка. 
К. Ізольды, Лявона, Станіслава, 
Філіпа.

Месяц
Першая квадра 7 красавіка. 
Месяц у сузор’і Льва. 
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ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ
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Па га ры зан та лі: 1. Ба гац це. 5. Ча ла век. 8. 
Печ. 9. Сла ва. 12. Бу лат. 14. Пад ко ва. 17. Нё ман. 
18. Ка рат. 19. Ка за. 20. Ку ля. 23. Іль ка. 24. Ку заў. 
29. Со ней ка. 31. Арэ лі. 33. Мі рон. 34. Язь. 35. Га-
лін ка. 36. Мар та ле.

Па вер ты ка лі: 1. Бус лян ка. 2. Грак. 3. Цна. 4. 
Яеч ка. 6. Луб. 7. Во ля. 10. Час. 11. Два. 13. Тан-
тал. 15. Ма ра зіл ка. 16. Кар бун кул. 21. Дзір ка. 22. 
Маў чан не. 25. Сон. 26. Медзь. 27. Ікс. 28. Рэ ал. 
30. Ір жа. 32. Іон. 33. Мір.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Муж:
— Слу хай, Га ля, а на вош та ты ўсе гэ тыя 

ку лі нар ныя пе ра да чы гля дзіш? Ты ж на ват 
кат ле ты доб ра па сма жыць не мо жаш!

Жон ка (з усмеш кай):
— Фе дзя, не смя шы мя не. Ты ж эро ты ку 

так са ма гля дзіш...

Рэ цэпт строй нас ці для жан чын:
Сня да нак з'еш са ма, абед раз дзя лі з 

ка том, вя чэ ру ад дай му жу.

Дзве ста рыя сяб роў кі.
— Пры ві тан не! Зоя, ня ўжо гэ та ты? Гэ-

та ж трэ ба — цэ лых 15 га доў не ба чы лі ся! 
А ты так па паў не ла, я спа чат ку ця бе і не 
па зна ла...

— Ты так са ма, Све та, так змя ні ла ся, 
што, ка лі б не твая су кен ка ў клет ку, я б 
ця бе так са ма не па зна ла!

Між на род ны дзень вы зва лен ня вяз няў фа-
шысц кіх канц ла ге раў. 11 кра са ві ка 1945 го да 
вяз ні Бу хен валь да на ча ле з ін тэр на цы я наль-
ным па лі тыч ным цэнт рам уз ня лі ўзбро е нае паў-
стан не, у вы ні ку яко га за ха пі лі ла гер і ўтрым лі-
ва лі яго да пры хо ду са юз ных вой скаў.

1503 год — на ра дзіў ся Фран чэс ка Па рмі-
джа ні на, італь ян скі мас так. З ран ня га 

дзя цін ства ў Фран чэс ка Ма цо ла, яко га на зы ва лі 
Па рмі джа ні на (па мес цы яго на ра джэн ня), вы явіў-
ся яск ра вы та лент да ма ля ван ня. У шас нац цаць 
га доў ён на пі саў воб раз свя то га Яна, які хрыс ціць 
Ісу са Хрыс та. Паз ней Фран чэс ка вы ра шыў па-
спра ба ваць ся бе ў ра бо це над фрэс кай і да сяг нуў 
знач ных пос пе хаў. Па-свой му пе ра асэн са ваў шы 
твор часць Мі ке лан джэ ла і Ра фа э ля, мас так стаў 
ад ным з вя ду чых прад стаў ні коў та кой плы ні ў 
еў ра пей скім мас тац тве, як мань е рызм, што ў пе-
ра кла дзе з італь ян скай азна чае «пры ём», «ма не-
ра». Парт рэ ты Фран чэс ка Па рмі джа ні на пра сяк-
ну ты ду хам арыс та кра тыч най за мкнё нас ці і глы-
бо кай унут ра най тры во гі. Вір ту оз нае май стэр ства 
мас та ка вы яві ла ся і ў яго шмат лі кіх ма люн ках і 
пер шых у Іта ліі афор тах.

1550 год — ад кры ла ся Брэсц кая дру кар ня, 
пер шая на тэ ры то рыі су час най Бе ла-

ру сі. Дзей ні ча ла пад апе кай канц ле ра ВКЛ і ста-

рас ты брэсц ка га Мі ка лая 
Ра дзі ві ла Чор на га да 70-х 
га доў ХVІ ста год дзя. У ёй 
бы ло вы да дзе на 40 кніг на 
поль скай і ла цін скай мо вах, 
у тым лі ку «Брэсц кая Біб-
лія» (1563) — ад но з са мых 
поў ных і леп шых вы дан няў 
та го ча су; вя до мая як «Ра-
дзі ві лаў ская Біб лія».

1959 год — 55 га-
доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Жал ві-

нец Глус ка га ра ё на) Ле а нід Аляк санд ра віч Бу-
ла він, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не зем ля роб ства і 
аг ра эка ло гіі, док тар сель ска гас па дар чых на вук 
(2003), пра фе сар (2013). У 1980 го дзе скон чыў 
БСГА. Аў тар на ву ко вых прац па пы тан нях рэ сур-
саз бе ра жэн ня і зні жэн ня не га тыў ных эка ла гіч ных 
на ступ стваў ад вы ка ры стан ня су час ных срод каў 
ін тэн сі фі ка цыі ў зем ля роб стве.

Якуб Ко лас, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Ча ла ве ку заў сё ды ма ла, не хва тае:
Ці ёсць ка нец яго па трэ бам?»
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НА РО ДЖА НЫЯ

Яны заў сё ды ідуць крок у крок з ча сам, ве-
да юць, што та кое — ра біць кар' е ру ў све це, 
дзе пе ра ма гае мац ней шы. Яны ўсве дам ля-
юць, што ка лі за тры мац ца, то ін шыя аб го-
няць, а перс пек ты ва ба чыць чу жыя спі ны 
не за хап ляе гэ тых лю дзей. Рас штур хоў ваць 
на ва коль ных — не ў іх пра ві лах: яны пе ра-
ка на ны, што прый дзе час — і іх уба чаць і 
ацэ няць. Ін ту і цыя да па ма гае ім зра зу мець, 

што доб ра і ка рыс на, на ват ка лі для ін шых гэ та пад роб ка і бяс цэ-
нак. Вы лу ча юц ца па тра ба валь нас цю і са ма кант ро лем, але ў аса-
біс тым жыц ці да зва ля юць са бе рас сла біц ца (ад нак пры ад ной 
умо ве — не ака зац ца пры гэ тым смеш ны мі).

Не каль кі га доў та му ён вяр нуў ся з 
эміг ра цыі. Жы ве ў род ным Ле пе лі, Мін-
ску... Праў да, га во рыць, што до ма свай го 
ня ма, бо толь кі пра пі са ны ў баць коў.

Пад час раз мо вы з ка рэс пан дэн там 
«Звяз ды» кам па зі тар пры знаў ся, што 
гэ та ён пры ду маў са мыя вя до мыя сло вы 
пес ні, якая ста ла яго твор чай ві зіт кай. 
Усю му зы ку пес ні на пі саў не ад ра зу — 
спа чат ку з'я віў ся сла ву ты пры пеў. І зда-
ры ла ся гэ та пас ля бя се ды.

На YouTube ка жу шок стаў... 
ка рэнь чы кам

— Як я на пі саў пес ню «Чар ка на па-
са шок»? Спа чат ку ў мя не быў пры пеў 
— жа лез ны та кі (на пя вае. — Аўт.). Мо жа 
быць, з паў го да ні як не мог яшчэ неш та 
да пі саць. І ўжо ду маў, што гэ ты пры пеў ні 
ў што не вы льец ца. Але, на пэў на, пад свя-
до масць «неш та та кое» ча ка ла. І по тым 
гэ та зда ры ла ся. Быў у мя не ся бар у гас-
цях, вы ра шыў я пра во дзіць яго да так сі, а 
так хо лад на на ву лі цы бы ло... Ка жу яму: 
«На па са шок — на ма ро зе ка жу шок»... 
Як сла вя не ка жуць: «100 гра маў вы піў, 
быц цам з род ны мі па га ва рыў».

І ўспры ня лі лю дзі по тым сло вы пра 
«па са шок». Для на род най пес ні, на пэў на, 
важ на, ка лі сло вы прос тыя, зра зу ме лыя 
ўсім, — ус па мі нае кам па зі тар.

Му зы кант вель мі пе ра жы вае з-за та-
го, што яго ся бар Аляк сандр Ляг чы лаў, 
аў тар уся го тэкс ту шля ге ра, па мёр. Па-
вод ле слоў Аляк санд ра Ба лот ні ка, яны 
ра зу ме лі адзін ад на го на ват не з паў сло-
ва, а «з паў лі та ры».

Кам па зі тар пры знаў ся, што за вы ка-
нан не яго пес ні №1 атрым лі вае не та кія 

ўжо і вя лі кія «аў тар скія». Ба га це ем ад 
пе ра лі чэн ня гро шай не стаў. Яму пры ем-
на, што спя ва юць пра па са шок не толь кі 
ў Бе ла ру сі.

— На YouTube ёсць «хох ма»: ка лек тыў 
аж з Маг ні та гор ска, ка лі вы кон вае маю 
пес ню, спя вае «на мо ро зе ко ре шок». Ду-
маю, які «ко ре шок»? А ка лек тыў ці ка вы: 
у іх ба га тыя кас цю мы, 10 га доў ужо вы-
сту па юць. Кі раў нік ан самб ля мне по тым 
на пі саў: «вы ба чай це, што мы ня пра віль на 
пе ра кла лі сло ва». А як яны маг лі пра віль-
на пе ра клас ці, ка лі не ве да юць бе ла рус-
кай мо вы? — пра цяг вае кам па зі тар.

Ён здзіў ля ец ца, ка лі су раз моў цы не 
мо гуць ус пом ніць наз вы ін шых яго пе-
сень. На прык лад, «Будзь зда ро вы, гас-
па дар» — так са ма вя до мая. Ка лі Якаў 
На ву мен ка, яко га, на жаль, так са ма ўжо 
ня ма з на мі, вы ка наў упер шы ню гэ тую 
пес ню на «Да жын ках», яна ад ра зу ста ла 
па пу ляр най.

— А ўсе ўспа мі на юць ме на ві та «па са-
шок». Ёсць у мя не не ад на пес ня на за-
столь ную тэ му... Вам па да ба ец ца та кое? 
Гэ та трэ ба? Або лепш тое, што Стас Мі-
хай лаў спя вае? — пы та ец ца ён у мя не.

Аляк сандр Ба лот нік, да рэ чы, аў тар са-
мых роз ных па жан ру пе сень: лі рыч ных, 
аб ра да вых. Ад на з пе сень кам па зі та ра 
«Еф ра сін ня» пра гу ча ла пад час ад крыц-
ця Па ла ца Рэс пуб лі кі, чым ён га на рыц-
ца. Ка лі пра ца ваў у эт на гра фіч най гру пе 
«Жы ві ца», збі раў ад па вед ны «ма тэ ры ял» 
— па вёс ках, ху та рах, апра цоў ваў пес ні 
на шых прод каў.

Міф пра Аме ры ку — 
ад Га лі ву да

— Ка лі хо ча це за пы таць пра эміг ра-
цыю, ка лі лас ка, да мя не звяр тай це ся. 
З'е хаў я ў ЗША ў 1998 го дзе. Па мя таю, 
скла да ны той год быў. Нам з жон кай зда-
ва ла ся, што трэ ба ехаць з Бе ла ру сі. Тым 
больш я ў Шта тах ра ней на гаст ро лях вы-
сту паў, і пры ма лі маю твор часць вель мі 
доб ра. Мая жон ка на стой ва ла, каб па-
ехаў. Так і зра біў, а по тым па клі каў сям'ю 
да ся бе. Гэ та бы ло ня пра віль на. Але я 
вель мі ца ню той до свед, які мне да ла 
эміг ра цыя. Я ве даю, што та кое Брай тан, 
дзе чуў ад зна ё мых, так са ма эміг ран таў: 
«Са ня, пры ві тан не!» І ве даю, што та кое 
рэ ста ран «Адэ са». Я жыў на 6-м Брай-
та не , а на 4-ы ва дзіў дзі ця — у са док. 
Жыў спа чат ку ў Нью-Ёр ку, а пе рад вяр-
тан нем у Бе ла русь — у Фі ла дэль фіі. Я, 
пе рад тым як з'е хаў за мя жу, па бы ваў у 
мно гіх кра і нах. У ня мец кім га рад ку вы-
пад ко ва су стрэў ся і га ва рыў са зна ё мы мі, 
якія ву чы лі ся ў Бе ла рус кай дзяр жаў най 
кан сер ва то рыі. Па мя таю, мне ка за лі, што 
эміг ра цыя — гэ та сур' ёз нае вы пра ба ван-
не. Слу хаў ад на го, дру го га і ду маў, што, 
на пэў на, дрэн ны ты скры пач, ка лі на ву-
лі цы вы сту па еш... А по тым і ў мя не та кое 

бы ло. Па мя таю, у Аме ры цы ра зам з сяб-
рам да вя ло ся іг раць на ву лі цы: я — на ба-
я не, а ён — на скрып цы. Ра бі лі гэ та, каб 
бы ло на што па ес ці. Па ды хо дзі лі роз ныя 
лю дзі. Слу ха лі і хва лі лі, ка за лі, што доб ра 
іг ра ем, і гро шы нам кла лі, — рас каз вае 
Аляк сандр Пят ро віч.

Па вод ле яго слоў, сла ву тая «аме ры-
кан ская ма ра» ўзнік ла дзя ку ю чы Га лі-
ву ду.

— Так, у ад ным з ін тэр в'ю я ска заў, што 
ледзь у Аме ры цы не здох. Не, не бы ло ў 
мя не ні я кай моц най хва ро бы. Прос та ёсць 
ней кі пад ман у аме ры кан скай ма ры. Што 
гэ та за ма ра, ба дай, усім вя до ма. І ў мя не 
так са ма та кое бы ло. Па мя таю, пры ехаў, 
ся джу ў ну ма ры і ду маю: ну вось, у мя не 
ўсё доб ра, я ўжо сю ды пры ехаў, за ма ца-
ваў ся. Але жыц цё — скла да ная рэч... У 
мя не дач ка ў Аме ры цы і сён ня жы ве. Яна 
пры еха ла ту ды, ка лі ёй не бы ло і ча ты рох 
га доў. Тэ ма пра дач ку — ба лю чая, та му 
што я не ба чу яе. Ка лі яе ма ма, мая жон ка, 
па мер ла ў Аме ры цы, дач ка ад ра зу ста ла 
за над та да рос лай — у 12 га доў. Ма ма яе 
пай шла з жыц ця, а мя не та ды не бы ло 
по бач, бо жы лі мы ў роз ных шта тах, — з 
бо лем рас каз вае кам па зі тар.

Ён пры знаў ся, што мае тра іх дзя цей 
— ад трох жан чын.

Ча му вяр нуў ся ў Бе ла русь? Як га во-
рыць кам па зі тар, гэ та ўжо зу сім ін шая 
тэ ма. Ска заў, што пас ля ЗША пра він цый-
ны бе ла рус кі га ра док Ле пель для яго — 
маг чы масць жыць на ма лой ра дзі ме, дзе 
хо чац ца па мер ці.

Што ты чыц ца твор час ці, ён не ра зу мее 
тых, хто вы хо дзіць на сцэ ну, не ма ю чы 
го ла су. Пад час свай го соль на га кан цэр та 
ў Ві цеб скай фі лар мо ніі, які ад бу дзец ца 
22 кра са ві ка, абя цае пры ем на здзі віць 
пуб лі ку но вы мі шля ге ра мі і са праўд ным 
ва ка лам. Вы ка нае не толь кі свае пес ні, 
але і хі ты Глад ко ва і Ка рыз ны, за меж ныя 
па пу ляр ныя пес ні.

Да рэ чы, кам па зі тар не ра зу мее, ча му 
ў Ві цеб ску, «аб лас ной ста лі цы», як ка заў 
Марк Фрад кін, сла ву ты яго ўра джэ нец Ві-
цеб ска, рэд ка мож на па чуць бе ла рус кую 
мо ву. Аў тар шля ге ра з за да валь нен нем 
пе ра хо дзіць на бе ла рус кую мо ву, ка лі 
су раз моў ца бе ла рус ка моў ны. Тлу ма чыць 
гэ та тым, што, на прык лад, паэ ты, з які-
мі ён су пра цоў ні чае, раз маў ля юць толь кі 
па-бе ла рус ку. Але і на анг лій скай мо ве ён 
бу дзе ра ды па гу та рыць — бы ло б з кім.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ

Ёміс ты том пе ра кла даў з паэ зіі Мах тум ку лі но сіць наз-
ву «З куб ка веч нас ці мёд». Гэ та — дру гая кні га, якая 
прад стаў ляе ў Бе ла ру сі твор часць ле ген дар на га пес ня-
ра. Пер шы збор нік — «Са ла вей шу кае ру жу» — па ба-
чыў свет яшчэ ў се рыі «Паэ зія на ро даў СССР». Ся род 
пе ра клад чы каў Мах тум ку лі бы лі Ула дзі мір Ка рат ке віч, 
Алег Лой ка, Мак сім Танк... У но вым то ме по руч з пе ра-
ўва саб лен нем воб ра заў, мас тац кіх сім ва лаў турк мен-
ска га на ро да су час ны мі бе ла рус кі мі паэ та мі па да дзе ны 
пе ра кла ды Ула дзі мі ра Ша хаў ца, Хве да ра Жыч кі, Ар ту ра 
Воль ска га, Пят ра Пры ходзь кі, Але ся Зво на ка. Лад най 
пад бор кай прад стаў ле на і вы ключ на шчы рая, пра нік лі-
вая пра ца на род на га паэ та Бе ла ру сі Ры го ра Ба ра ду лі на. 
Боль шую част ку су час ных пе ра кла даў здзейс ніў Ка зі мір 
Ка мей ша. Маш та бы зроб ле на га ім ураж ва юць: дзя сят кі 
вер шаў, сот ні строф...

Вар та на га даць, што ў свой час шмат для ад крыц ця 
све ту паэ зіі Мах тум ку лі зра біў ура джэ нец Бе ла ру-
сі Аляк сандр Ходзь ка, па эт, фальк ла рыст, сла віст, 
ус хо даз на вец, які на ра дзіў ся ў 1804 го дзе ў Кры ві-
чах, на Мя дзель шчы не. Ён пер шым у сва іх кні гах, 
вы да дзе ных у Санкт-Пе цяр бур гу, Лон да не і Па ры-
жы, апі саў і пра цы та ваў эпас пра Кёр-Аглы, вер шы 
турк мен скіх паэ таў Мах тум ку лі і Ке мі нэ, турк мен скі 
на род ны фальк лор.

У вы дан ні кні гі «З куб ка веч нас ці мёд» удзель ні ча лі 
Па соль ства Турк ме ні ста на ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, На-
цы я наль ны ін сты тут ру ка пі саў Ака дэ міі на вук Турк ме-
ні ста на.

Мак сім ЗАЗЕРКА.

Гэй, біз нес ме ны! Гэй, біз нес ме ны! 
Да вас зноў Да вас зноў 

з бан ка пры хо дзі лі!з бан ка пры хо дзі лі!

Па га ры зан та лі: 1. ... — гразь, ро зум — зо ла-
та (прык.). 5. Зо ла та аг нём, а ... бя дой па зна ец ца 
(прык.). 8. Май — ва лам дай, а сам на ... уця кай 
(прык.). 9. Доб рая ... лепш за зо ла та (прык.). 12. ... 
не гнец ца, а зо ла та не ржа вее (прык.). 14. Шчас це 
не ..., пад на га мі не ва ля ец ца (прык.). 17. «Ця бе, 
мой луг і бе раг род ны,\\Дзе льец ца ... срэб ра вод-
ны». З паэ мы Я.Ко ла са «Но вая зям ля» («Лес ні ко ва 
па са да») . 18. Ме ра ма сы ал ма заў і ін шых каш тоў-
ных ка мя нёў. 19. Хай жон ка хоць ..., абы ро гі за ла-
тыя (прык.). 20. Ся рэб ра ная ... . Не вя лі кі сна рад у 
па тро не, якім, па вод ле па вер'я, мож на за біць ву-
пы ра. 23. Пуш ны звя рок ся мей ства ку ніц. 24. Част-
ка па воз кі, аў та ма шы ны. 29. Ме сяц — се раб ро, а 
чыр во нае ... — зо ла та (прык.). 31. ..., або гуш кал ка. 
33. Муж чын скае імя. 34. Прэс на вод ная ры ба. 35. 
Гні ..., па куль ма ла дзень кая (прык.). 36. Саль та- ... 
. Ска чок з пе ра ва ро там це ла ў па вет ры.

Па вер ты ка лі: 1. Гняз до бус ла; каб пры ва біць 
яго, у ... кла лі ка ва лак ме дзі або жа ле за. 2. ... — 
птуш ка вя сен няя (прык.). 3. Ра ка, ле вы пры ток 
Пры пя ці. 4. Да ра гое ... ў Хрыс тоў дзень (прык.). 6. 
Ва лак ніс тая ткан ка рас лін. 7. Жа лез ная ... — не 
ўся ка га до ля (прык.). 10. Па ра ды ... да ра жэй за 
зо ла та (прык.). 11. ... Юр'і, ды абод ва дур ні; адзін 

га лод ны, а дру гі ха лод ны (прык). 13. Цвёр ды ту-
гап лаў кі ме тал свет ла-шэ ра га ко ле ру. 15. Ка ме ра 
ха ла дзіль ні ка (разм.). 16. Каш тоў ны ка мень чыр во-
на га ко ле ру. 21. Каб не ... ў ро це, ха дзіў бы ў зло це 
(прык.). 22. Сло ва — се раб ро, ... — зо ла та (прык.). 
25. ... пас ля абе ду — се раб ро, а да абе ду — зо ла-
та (прык.). 26. Госць пер шы дзень — зо ла та, дру гі 
дзень — срэб ра, а на трэ ці — ..., і да до му едзь 
(прык.). 27. У ма тэ ма ты цы не вя до мая ве лі чы ня. 
28. Ста ра даў няя іс пан ская ся рэб ра ная ма не та. 30. 
Жа ле за з'я дае ..., а сэр ца — сму так (прык.). 32. 
Элект рыч на за ра джа ная час ці ца. 33. Са ла мя ны 
... лепш за жа лез ную бой ку (прык.).

Доб рая сла ва лепш за зо ла таМе ло дыя лё суМе ло дыя лё су  ��

БА Я НІСТ — ПА НА ЦЫ Я НАЛЬ НАС ЦІ 
Аў тар бе ла рус ка га, на са мрэч на род на га, шля ге ра быў вы му ша ны на ву лі цы ў Аме ры цы за раб ляць на ежу

«Чар ка на па са шок» — пес ня, вя до мая 
не толь кі ў Бе ла ру сі. На пэў на, гэ ты шля гер 

бу дуць спя ваць і праз 100 га доў. 
Шмат хто ду мае, што му зы ка і сло вы гэ тай 

пес ні — на род ныя. І ня мно гія ве да юць, 
што на пі са лі яе не так ужо і даў но — 

у 1998 го дзе — два Аляк санд ры: Ба лот нік 
і Ляг чы лаў. Кам па зі тар Ба лот нік, які жар там 
на зы вае ся бе «ба я ніст па на цы я наль нас ці», 
на пі саў шы «на род ны шэ дэўр», з'е хаў жыць 

у ЗША, дзе жыў без ма ло га 12 га доў. 
Аляк сандр Пят ро віч не ўтой вае, 

што ча са мі жы ло ся яму за акі я нам не со лад ка. 
У пры ват нас ці, за раб ляў на ву лі цы — іг раў 

на ба я не. І ра біў гэ та вель мі адо ра ны ча ла век, 
які скон чыў кан сер ва то рыю 

(па кла се ба я на. — Аўт.), быў му зыч ным 
кі раў ні ком у Дзяр жаў ным ка мі тэ це 

па тэ ле ба чан ні і ра дыё вя шчан ні, 
пра ца ваў у па пу ляр ным ан самб лі 

на род най му зы кі «Бя се да».

ЛЕ КА ВАН НЕ 
ЧА ЛА ВЕ ЧЫХ ДУШ

У прад мо ве да бе ла рус ка га вы дан ня паэ-
зіі Мах тум ку лі прэ зі дэнт Турк ме ні ста на 
Гур бан гу лы Бер ды му ха ме даў на зваў 
вер шы кла сі ка «ду хоў ны мі ле ка мі, што 
ўтрым лі ва юць у са бе ўсё цу да дзей нае, 
што не аб ход на для зда роўя ча ла ве ка».

Мне ка за лі, што эміг ра цыя — 
гэ та сур' ёз нае вы пра ба ван не. 
Слу хаў ад на го, дру го га 
і ду маў, што, на пэў на, дрэн ны 
ты скры пач, ка лі на ву лі цы 
вы сту па еш... А по тым 
і ў мя не та кое бы ло. 

Для на род най пес ні, на пэў на, 
важ на, ка лі сло вы прос тыя, 
зра зу ме лыя ўсім.

Да ра гую сяст рыч ку 
Люд мі лу Ры го раў ну 
Грук з Ба ры са ва він шую 
з 60-год дзем! 

Жа даю зда роўя, 
цяп ла, даб ра, 

ра дас ці.
На дзея, 

г. Но ва лу комль.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  ��

Су стрэ ча з... птуш ка мі
Вы ста ва пту шак ад бу дзец ца 12-13 кра са ві ка ў аг ра ту-
рыс тыч ным комп лек се «Га ра дзен скі ма ён так «Ка роб-
чы цы».

Бу дуць прад стаў ле ны най больш пры го жыя чле ны мяс цо ва га 
пту шы на га цар ства — больш за 30 ві даў пту шак. Для гас цей 
пад рых та ва на ці ка вая ані ма цый ная пра гра ма з кон кур са мі і 
пры за мі. Мож на бу дзе сфа та гра фа вац ца з паў лі на мі, якія па-
хадж ва юць па тэ ры то рыі комп лек са, а так са ма са мім вы пус ціць 
у не ба га лу боў, за га даў шы жа дан не.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

У Мін скім заа пар ку — навасёлы
Гэта тры кен гу ру, два ўсход нія ка ло бу сы і япон ская 
ма ка ка.

Як рас ка за ла на мес нік ды рэк та ра ўста но вы На тал ля Ле бе-
дзе ва, на ва сё лы пры еха лі ў Мінск з Ка лі нінг рад ска га заа пар ка. 
Жы вёл ад да лі, каб па збег нуць кро ва змя шэн ня. На прык лад, 
ка ло бу саў у Ка лі нінг рад скім заа пар ку на ват з ліш кам — 11 
асо бін.

Ма ка ка Екі і ка ло бус Ці бул зна хо дзяц ца на ка ран ці не. Уба-
чыць іх па куль нель га, яны ча со ва жы вуць ва ўнут ра ных па мяш-
кан нях. Уся го ў заа пар ку ўтрым лі ва ец ца 12 асо бін пя ці ві даў 
пры ма таў: ча ты ры га мад ры лы, ча ты ры чыр во ныя мар тыш кі, 
ка пу цын-плак са, дзве япон скія ма ка кі, ус ход ні ка ло бус.

Кен гу ру Бе не та адап та ва лі ся, іх па ся лі лі ў ву ліч ных валь е рах 
(за шклом). Па гля дзець на сум ча тых ужо мо гуць усе ах вот ні кі. 
Гэ тыя жы вё лы ма юць кры ху мен шыя па ме ры і больш доў гую 
шэрсць, чым іх са бра ты з ма це ры ко вай част кі Аў стра ліі.

На дзея ІЛЬ Я ШУК, «Мінск—На ві ны»
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