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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

16 11 ліпеня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

11 ЛІ ПЕ НЯ

1924 год — на ра дзіў ся Пётр Ці-

ха на віч Па на ма роў, 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, Ге-

рой Са вец ка га Са ю за. На вод чык 

гар ма ты ра да вы Па на ма роў вы зна-

чыў ся пры вы зва лен ні Пра пой ска-

га (ця пер Слаў га рад ска га) ра ё на. 

26 каст рыч ні ка 1943 го да на пра ця гу 

дня ўдзель ні чаў у адбіцці 6 контр атак 

пра ціў ні ка. Пад час ад ной з іх на яго 

гар ма ту ру ха ла ся тры тан кі. Пад біў 

адзін танк, пас ля гі бе лі гар мат на га 

раз лі ку, па ра не ны, пад біў яшчэ адзін танк, зні шчыў 35 гіт-

ле раў цаў. Акру жа ны аў та мат чы ка мі пра ціў ні ка, ад стрэль-

ваў ся да апош ня га па тро на. За гі нуў у гэ тым баі. Яго імем 

на зва ны ву лі цы ў Мінску, Слаў га радзе.

1934 год — на ра дзіў ся Вік тар Лук' я на віч Ву я чыч, 

бе ла рус кі эст рад ны спя вак, на род ны ар тыст 

Бе ла ру сі. З 1957-га са ліст Дзяр жаў на га на род на га хо ру 

Бе ла ру сі, хо ру Бе ла рус ка га ра дыё, Ан самб ля пес ні і тан-

ца БВА. З 1966 го да — у Бе ла рус кай фі лар мо ніі, мас тац кі 

кі раў нік кан цэрт на-гаст роль на га аб' яд нан ня «Мінск кан цэр-

та». З 1992-га — мас тац кі кі раў нік Рэс пуб лі кан скай ды рэк-

цыі эст рад на-цыр ка во га мас тац тва, з 1996-га — дзяр жаў-

на га аб' яд нан ня «Бел кан цэрт». Пер шы вы ка наў ца пе сень 

мно гіх бе ла рус кіх кам па зі та раў. Лаў рэ ат І Усе са юз на га 

кон кур су на най леп шае вы ка нан не са вец кай пес ні (1966, 

Маск ва), Між на род на га кон кур су эст рад най пес ні «За ла ты 

Ар фей» (1967, Бал га рыя), Фес ты ва лю су час най эст рад най 

пес ні (1973, То кіа). Па мёр у 1999 го дзе.

1949 год — на ра дзіў ся Пётр Аляк санд ра віч Ла-

ман, бе ла рус кі ак цёр, пісь мен нік. Пра цуе 

ў На цы я наль ным ака дэ міч ным дра ма тыч ным тэ ат ры 

імя Я. Ко ла са.

1804 год — са мая зна ка мі тая 

ду эль у гіс то рыі ЗША, у 

якой сыш лі ся даў нія па лі тыч ныя пра ціў-

ні кі — ві цэ-прэ зі дэнт ЗША Аа рон Бэ ры і 

бы лы сак ра тар Джор джа Ва шынг то на і 

пер шы мі ністр фі нан саў ЗША Аляк сандр 

Га міль тан.

1899 год — за сна ва ны італь ян скі аў та ма біль ны 

кан цэрн «Фі ат».

1924 год — пры ня та ра шэн не аб пе рай ме на ван ні 

ста лі цы Нар ве гіі Хрыс ці я ніі ў Ос ла. Афі цый-

на го рад ста не так на зы вац ца з 1 сту дзе ня на ступ на га 

го да.

1929 год — бы ла пры ня та па ста но ва Саў нар ка ма 

«Аб вы ка ры стан ні пра цы кры мі наль на-зня-

во ле ных», якая па кла ла па ча так рэ фор ме сіс тэ мы мес цаў 

па літ зня во лен ня ў СССР.

1934 год — на ра дзіў ся Джор джа Ар ма ні, італь ян-

скі ма дэль ер і прад пры маль нік, за сна валь-

нік улас най кам па ніі Аrmаnі, адзін з за ка на даў цаў у све це 

су час най мо ды і най ба га цей шых лю дзей Іта ліі.

1979 
год — спы ні ла сваё іс на ван не аме ры кан-

ская кас міч ная стан цыя «Скай лэб», за пу-

шча ная на ар бі ту ў маі 1973 го да. Стан цыю на ве да лі тры 

экс пе ды цыі. Мер ка ва ла ся, што яна пра бу дзе на ка ля зям-

ной ар бі це па мен шай ме ры да 1983 го да для ўдзе лу ў 

су мес ных экс пе ры мен тах з кас міч ны мі чаў на ка мі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Германа, Івана, 
Паўла, Сяргея.

К. Вольгі, Карыны, 
Пелагеі, Бенядзікта, 
Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.51 21.38 16.47

Вi цебск — 4.33 21.35 17.02

Ма гi лёў — 4.41 21.28 16.47

Го мель — 4.47 21.16 16.29

Гродна — 5.08 21.52 16.44

Брэст — 5.18 21.44 16.26

Месяц
Першая квадра 9 ліпеня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Вы дат нік бу дзе доб рым 

урачом, а тро еч нік — га-

лоў ным ура чом.

На сё мы дзень ды е ты ў 

мя не з'я віў ся дзіў ны пры від: 

дзве ры ў па кой ад чы ня юц-

ца, у яго за зі рае ха ла дзіль-

нік, піль на гля дзіць на мя не і 

ці хень ка за кры вае дзве ры.

Ча каць, па куль збя рэц ца 

жон ка, гэ та як спам поў ваць 

што-не будзь з ін тэр нэ ту:

За ста ло ся 2 хві лі ны...

За ста ла ся 1 хві лі на...

За ста ло ся 17 хві лін...

Дзве сяб роў кі.

— Мой муж лі чыць, што 

ў яго фі гу ра, як у грэ час ка-

га бо га.

— Ты рас тлу мач яму, што 

Бу да зу сім не з Грэ цыі...

Джэнтль мен — гэ та муж-

чы на, які ні ко лі не ад мо віць 

у да па мо зе жан чы не, на ват 

ве да ю чы, што cекcу ў іх не 

бу дзе.

Не фар матНе фар мат

КУ РОРТ НАЯ ГІС ТО РЫЯ
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У сва ёй кам па ніі мы лю бім яе за 

ве ся лосць, за ней кі асаб лі вы не ўмі-

ру чы ап ты мізм. І хоць жыц цё яе ні за-

вош та не на за веш лёг кім, бяз воб лач-

ным аль бо над та ўда лым, пры род на га 

ап ты міз му Ма ры на не губ ляе ні ко лі. 

А свае цяж кас ці ці жыц цё выя вы пра-

ба ван ні яна звы чай на ўклад вае ў кры-

ху іра ніч ную фра зу — «Як мая до ля». 

На ват свой ра бо чы кам п'ю тар, які веч-

на «глю чыць» ці доў га за гру жа ец ца, 

яна па раў ноў вае са сва ёй до ляй. Але 

з яе вус наў гэ та гу чыць не га рот на, а 

вель мі на ват за баў на, з ней кай не пры-

ха ва най на дзе яй.

Ма ры на ў на шай кам па ніі са мая 

ма ла дая, со рак пяць га доў ня даў на 

ад зна чы ла. Але, як ужо га ва ры ла ся, 

жыц цё яе не над та пес ці ла. Дач ку да-

вя ло ся ўзды маць ад ной, по тым доў га 

да гля даць хво рую ма ці, ад на ча со ва 

па спя ваць на ра бо це, вы плач ваць крэ-

дыт за ква тэ ру. І пры гэ тым да па мо гі 

ча каць не бы ло ад ка го. Якія там ужо 

пля жы-ку рор ты? Да цяг нуць да зар-

пла ты — звыш за да ча. Ка за ла, што 

на мо ра па е дзе не ка лі, у на ступ ным 

жыц ці. І тут ні з пу шчы, ні з по ля пра па-

но ва ад да лё кай сва яч кі — пры ехаць 

па гас ця ваць у Со чы, за ад но пры гле-

дзець за ква тэ рай, бо гас па ды ня не-

дзе з'яз джае на час. Сва яч ку тую не 

ба чы ла га доў двац цаць. Але ж па ду-

ма ла: ка лі яшчэ та кое вы пад зе, каб 

па жыць бяс плат на два тыд ні на мо ры. 

І мы ў адзін го лас пад бух тор ва лі: едзь! 

А нех та на ват кі нуў услед: «Жа даю 

ра ман тыч най ку рорт най гіс то рыі!» Як 

той ка заў, на кар ка лі.

І вось яна пры еха ла і рас ка за ла. 

Пры вод жу са ска ра чэн ня мі, апус каю чы 

эмо цыі і асаб лі выя слоў цы, які мі Ма ры-

на, зда ра ец ца, не грэ буе. Мне б ад ра зу 

на сця ро жыц ца: сва яч ка на ват не су-

стрэ ла ся са мной, за піс ку і клю чы пе-

рад ала праз су сед ку. Маў ляў, ад па чы-

вай хоць ме сяц, я тэр мі но ва з'яз джаю 

па спра вах, квет кі па лі вай, пра дук ты 

з'я дай, клю чы ад да сі су сед цы. Ну і па-

ся лі ла ся ў ква тэ ры, у пер шы ж дзень 

пай шла на мо ра. Там так доб ра бы ло, 

кам форт на. Да до му зва ню, у нас плюс 

33, ды хаць ня ма чым, а тут 28 гра ду-

саў, мо ра ла год нае. Ран кам і ве ча рам 

ды ха ла мо рам, днём ста ра ла ся быць 

до ма, пя чы ся на сон цы мэ тай не ста-

ві ла. Му сіць, на трэ ці дзень, па зва ні лі 

ў дзве ры, на пы тан не: «Хто?» па чу ла 

рэз кае: «Отк рой те, полиция!»

Здзі ві ла ся, ад чы ні ла. І тут па ча ло-

ся, як у дрэн ным кі но: у ха ту ўвалілася 

цэ лая гру па лю дзей ці то ў фор ме, ці 

то ў ка муф ля жы. Ад ны мя не пад ха пі-

лі пад ру кі, дру гія хут ка агле дзе лі ўсю 

ква тэ ру, на ват у ша фы і пад ван ну за-

зір ну лі. Адзін мне прос та ў ву ха крык-

нуў проз ві шча, імя, імя па баць ку... ма-

ёй сва яч кі і, му сіць, ба лю ча ту за нуў за 

ру ку, ця пер дрэн на па мя таю. І ў мя не 

вы рва ла ся на ват не ма мі на, а ба бу-

лі на: «Каб ця бе чэр ці так ва ла чы лі!» 

Та ды той, што ў іх быў за стар ша га, 

па гля дзеў на мя не ўваж лі ва і спы таў: 

«Дык вы — бе ла рус ка?» По тым ужо 

ста лі вы свят ляць асо бу, пра вя раць 

да ку мен ты. Рас ка за лі, што сва яч ка, 

прад пры маль ні ца, пра ва роч ва ла ней-

кія афе ры з фі нан са мі, па дат ка мі. На 

яе ўжо даў но спра ву за во дзі лі, ад клад-

ва лі, і вось, ка лі прый шлі арыш тоў-

ваць, яна збег ла. Ма ёр гэ ты так са ма 

ака заў ся бе ла ру сам, з роз ных аб лас-

цей мы з ім, але з су сед ніх ра ё наў. Ну 

кры ху па бы лі яшчэ, вы ма ві лі дзя жур-

ныя сло вы пра ба чэн няў, ды і пай шлі. 

У мя не вя до ма, ціск пад ня ўся, га ла ва 

за ба ле ла, на мо ра ў той ве чар не пай-

шла. Ста ла ду маць пра Нэль ку, яна з 

дзя цін ства бы ла здат ная да пры год і 

афер, ві даць, ні чо га не змя ні ла ся. Мы 

з ёй па доб ныя рос там, кам плек цы яй, 

ад на го ўзрос ту, на ват знеш не кры ху 

змах ва ем ад на на ад ну. Трэ ба ж бы ло 

так па-дур но му на рвац ца! Ста ла па-

дум ваць, каб па мя няць бі лет ды ехаць 

да до му, не як на строй са пса ваў ся, ад-

па чы нак, як мая до ля, ад ным сло вам. 

Але ве ча рам зноў раз даў ся зва нок у 

дзве ры. Но гі за дры жа лі, ды ўсё ж па-

ды шла да дзвя рэй, па ду ма ла, мо жа, 

гас па ды ня вяр ну ла ся, за раз ска жу ёй 

усё, што ду маю. Але на па ро зе ста яў 

той са мы ма ёр у штац кім з квет ка-

мі. Ска заў, што прый шоў па пра сіць 

пра ба чэн ня ў не фар маль най аб ста-

ноў цы.

А да лей па не сла ся як у сне: су стрэ-

чы-спат кан ні, гу лян ні па нач ным Со чы 

з паль ма мі і па хам паў днё вых рас лін. 

Гэ ты асаб лі вы пах бы вае толь кі ў ку-

рорт ных га ра дах, ён прос та ду рыць 

га ла ву... І так не ча ка на пры вя за ла-

ся да, мож на ска заць, вы пад ко ва га 

ча ла ве ка, што страш на бы ло ду маць 

пра дзень ад' ез ду. Усё час цей уз ні-

ка лі дум кі на кшталт та го, што мо жа 

быць гэ та і ёсць са праўд нае, тое, ча го 

не даб ра ла за ўсё жыц цё. Але дзень 

ад' ез ду няў моль на на блі жаў ся. Ён ска-

заў, што прый дзе пра вес ці на вак зал, 

спа дзя ва ла ся па чуць неш та та кое 

асаб лі вае. Як дзяў чын ка, аж со рам-

на... Але ён па зва ніў, ска заў, што не 

мо жа пры ехаць, бо за раз не ў го ра дзе. 

Вя до мая спра ва, ра бо та та кая. Так і 

па еха ла. Вось і ўсё. «Хто з вас мне жа-

даў вя сё лай ку рорт най гіс то рыі?» — 

не вель мі ве се ла ўсмі ха ю чы ся, жар-

там па гра зі ла паль цам Ма ры на.

Мы ста лі су па кой ваць. А рап там 

яшчэ па тэ ле фа нуе, а то і пры е дзе. 

Ча ла ве ку так са ма трэ ба са брац ца з 

дум ка мі. Ён жа не юнак зя лё ны. Ды і 

каб па ехаць, трэ ба вод пуск узяць і ўсё 

та кое. А мо жа, і ён ду мае пра ва шыя 

ад но сі ны.

— Як мая до ля тыя ад но сі ны, — 

пра га ва ры ла ў сва ёй ма не ры Ма ры-

на, — усміх ну ла ся і прай шло.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

— Чаму не парушаем?!

Лічыце, што інспектар есці 
не хоча?


