
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Серафімы, Астапа, 
Канстанціна, Кузьмы, 
Міхала, Серафіма.

К. Зузаны, Клары, Луізы, 
Аляксандра, Уладзіміра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.40 20.48 15.08

Вi цебск — 5.25 20.42 15.17

Ма гi лёў — 5.30 20.38 15.08

Го мель — 5.32 20.29 14.57

Гродна — 5.56 21.02 15.06

Брэст — 6.02 20.58 14.56
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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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УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік у 12.58.

Месяц у сузор’і Льва.

11 ЖНІЎ НЯ

1926 год — га зе та «Звяз да» па ве да мі-

ла пра ра шэн не Бю ро акру го ва га 

ка мі тэ та КП(б)Б пры няць но вае ра я на ван не 

Мін ска: го рад быў па дзе ле ны на Каст рыч ніц кі, 

Ля хаў скі і Га рад скі ра ё ны.

1928 год — у Го ме лі па ча ло ся бу даў ніц тва за во да сель ска-

гас па дар ча га ма шы на бу да ван ня, бу ду ча га «Гом сель-

ма ша». За вер ша на бу даў ніц тва прад пры ем ства ў 1930 го дзе.

1938 год — на ра дзіў ся Ар нольд Фё да ра віч Сме я но віч, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ней ра хі рур гіі, ака дэ мік 

НАН Бе ла ру сі, док тар ме ды цын скіх на вук, пра фе сар, за слу жа ны 

дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар больш чым 280 на ву ко вых прац. 

Асноў ныя кі рун кі на ву ко вай дзей нас ці — хі рур гія са су дзіс тай 

па та ло гіі га лаў но га моз га, ней ра ан ка ло гія, хі рур гія кам прэ сій ных 

фор маў астэ а ханд ро зу па зва ноч ні ка, рэ кан струк тыў ная хі рур-

гія па шко джан няў пле ча во га спля цен ня. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

1988 год — у Ві цеб скай воб лас ці за сна ва ны му зей-ся-

дзі ба Ільі Рэ пі на «Здраў нё ва», фі лі ял Ві цеб ска га 

края знаў ча га му зея. Ство ра ны на мес цы бы лой ся дзі бы Здраў-

нё ва, якая на ле жа ла І. Я. Рэ пі ну. Му зей ны комп лекс скла да ец ца 

з ад ноў ле на га га лоў на га ся дзіб на га до ма (раз ме шча на асноў ная 

ме ма ры яль ная экс па зі цыя), до ма ўпраў ля ю ча га са служ бо вы мі 

па мяш кан ня мі і вы ста вач най за лай, ад рэ стаў ра ва на га скле па. 

На тэ ры то рыі ся дзі бы за ха ва ла ся ме ма ры яль ная лі па вая алея, 

дзе рас туць дрэ вы, па са джа ныя ру кой мас та ка.

1337 год — пра па доб ным Сер гі ем Ра-

да неж скім у Тро іц кай пус ты ні быў 

за сна ва ны ма нас тыр — ця пер Свя та-Тро і ца-

Сер гі е ва лаў ра.

1947 год — у га зе це «Пра вда» быў 

апуб лі ка ва ны ар ты кул пер ша-

га на мес ні ка на чаль ні ка ўпраў лен ня пра па ган ды і агі та цыі ЦК 

ВКП(б), які ўзна чаль ваў М. А. Сус лаў, Дзміт рыя Ша пі ла ва «Са-

вец кі па тры я тызм». Ён па слу жыў па чат кам кам па ніі па аб ві на-

вач ван ні дзея чаў куль ту ры ў кас ма па лі тыз ме.

1973 год — 45 га доў 

та му па Цэнт-

раль ным тэ ле ба чан ні па чаў-

ся пер шы па каз 12-се рый на га 

філь ма «Сям нац цаць ім гнен-

няў вяс ны», па стаў ле на га рэ-

жы сё рам Тац ця най Лі ёз на вай 

па кні зе Юлі я на Ся мё на ва.

Ка лі па гля дзець жа-

но чы кёр лінг у зва рот-

най пе ра мот цы, мож на 

ўба чыць, як ка мень ру-

ха ец ца на жан чын, якія 

гар ла па няць і спра бу юць 

ад штурх нуць яго шваб-

рай.

Хо чац ца ку піць што-не-

будзь ад ка ма роў, на прык-

лад до мік у Іс па ніі.

У офі се.

— Так, му жы кі, у на шай 

Вер кі Ка ра сё вай пры баў-

лен не ў сям'і. Зда ем усе па 

двац цаць руб лёў і ана ліз 

на ДНК!

Ка лі на су страч вам бя-

жыць слон — ады дзі це 

ўбок.

Не дай бог су тык нуц ца з 

тым, ад ка го ён уця кае.

НАПРЫКАНЦЫ

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Зміт рок Бя ду ля (1886—1941) — 

вы дат ны бе ла рус кі па эт, пісь мен нік, 

пе ра клад чык. Адзін з па чы наль ні каў 

но вай бе ла рус кай лі та ра ту ры. Сва ёй 

твор час цю ўслаў ляў бе ла рус кі на род, 

уз ба га чаў яго куль ту ру і мас тац тва. 

Аў тар шэ ра гу тво раў, у тым лі ку кніг 

паэ зіі «Пад род ным не бам» (1922), 

«Бу ра лом» (1925), «Паэ мы» (1927). 

Уз на га ро джа ны ор дэ нам Пра цоў на га 

Чыр во на га Сця га.

Лёс Зміт ра ка Бя ду лі ў чымсь ці на гад-

вае лёс Ха і ма Су ці на. Сва ім яў рэй скім 

па хо джан нем. Тым, што абод ва жы лі і 

фар мі ра ва лі ся ра зам з ге ні я мі свай го ча-

су: Бя ду ля сяб ра ваў і пра ца ваў з Ку па лам 

і Баг да но ві чам, Су цін — з Ма дзіль я ні і Ша-

га лам. Абод ва пра жы лі ка рот кае жыц цё 

і скон чы лі яго ў га ды лі ха лец цяў Дру гой 

су свет най вай ны. На рэш це, абод ва, на 

жаль, па куль не зай ма юць та го мес ца ў 

на цы я наль най куль ту ры Бе ла ру сі, якое 

яны даў но і па пра ве за слу жы лі. Бя ду ля 

сён ня ма ла вы да ец ца, даў но ня ма но вых 

ма на гра фій. У Су ці на не бы ло ні вод най 

вы стаў кі на ра дзі ме, ня ма яго тво раў у 

школь ных пад руч ні ках, толь кі не каль кі 

ары гі наль ных ра бот на бы ты ў Бе ла ру сі 

апош нім ча сам.

Ха чу, каб вер шы ад на го з най вы дат ней-

шых паэ таў бе ла рус кай лі та ра ту ры Зміт-

ра ка Бя ду лі чу лі і не за бы ва лі.

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...   Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

ДА ЗВОЛЬ ЦЯ БЕ ЛЮ БІЦЬ
Вер шы — Зміт рок Бя ду ля, 

му зы ка — Яў ген Кся не віч.

Куп лет 1:

Да зволь ця бе лю біць,

Як кве тач ку на по лі,

Як явар ма ла ды,

Што над ра кой ста іць,

Як за ла тую птуш ку,

Што жы ве на во лі,

Да зволь ця бе лю біць.

Да зволь ця бе лю біць.

(тут і да лей 5-8-ы рад кі 

куп ле та паў та ра юц ца 

2 ра зы)

Куп лет 2:

Да зволь ця бе лю біць

За пес ню, што я чую,

За срэб ны гуч ны смех,

Што чыс та той зві ніць,

За во чы яс ныя,

За ду шу ма ла дую

Да зволь ця бе лю біць.

Да зволь ця бе лю біць.

Куп лет 3:

Да зволь ця бе лю біць

За свет лыя ча сі ны,

Якія ты да еш

Мне ў шчас ці пе ра жыць,

За шчы рае на тхнен не,

Мі лая дзяў чы на,

Да зволь ця бе лю біць.

Да зволь ця бе лю біць.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік  

ЖНІ ВЕНЬ. 
ЛО ШЫЦ КІ. А-ФЭСТ

У гэ ту су бо ту, 11 жніў ня, у ста ліч ным Ло-

шыц кім пар ку ўжо трэ ці раз прой дзе са мы 

буй ны га рад скі опэн-эйр — фес ты валь пі ва 

і ежы А-fest.

Га лоў най ад мет нас цю фэс ту сё ле та, па вод-

ле слоў ар га ні за та раў, ста не так зва ная зо на 

А-kіtchen: ад кры тая кух ня, дзе кі раў нік гіль дыі 

шэф-по ва раў Бе ла ру сі Аляк сандр Чы кі леў скі пра-

дэ ман струе гле да чам гаст ра на міч нае шоу і па ка-

жа, як пры га та ваць ад мыс ло вы бур гер з кат ле тай, 

вы раб ле най на асно ве... пі ва.

Акра мя та го, на адзін дзень у парк пе ра бя рэц ца 

му зей пі ва ва рэн ня — бу дзе пра ца ваць крэ а тыў ная 

пра сто ра з не каль кі мі фо та зо на мі і ін тэр ак тыў ны мі 

ін ста ля цы я мі, дзе гас цям пра па ну юць, на прык лад, 

прай сці ла бі рынт, на ма ля ваць кар ці ну з да па мо гай 

ін грэ ды ен таў, што звы чай на вы ка рыс тоў ва юць бро-

ва ры, ці сыг раць ме ло дыю на піў ных бу тэль ках.

Агу лам жа на фэс це бу дуць дзей ні чаць 30 за-

баў ляль ных пля цо вак, ад мі ні-фут бо ла і эс та фе ты 

на па ла се пе ра шкод да гуль ні ў да мі но, «кры жы кі-

ну лі кі» і ін тэ ле кту аль ных за баў ды тэс таў.

Ува ход на фэст тра ды цый на воль ны, ад нак дзе ці 

да 18 га доў змо гуць тра піць на яго толь кі ў су пра ва-

джэн ні да рос лых. За тое для ма лень кіх удзель ні каў 

ад кры ец ца дзі ця чы га ра док з кан струк та ра мі «Ле-

га», акваг ры мам, не злі чо най коль кас цю алоў каў і 

фла мас та раў для раз ма лёў ван ня вя лі ка га па но, 

ма ро жа ным, ку ку ру зай ды ква сам. Да рос лым жа 

на вед валь ні кам тра ды цый на пра па ну юць не толь кі 

раз на стай ную ву ліч ную ежу, але і не каль кі га тун каў 

пі ва (у тым лі ку без ал ка голь на га).

І без умоў на, ад ной з га лоў ных і вель мі ча ка ных 

па дзей фес ты ва лю ста не ін тэр на цы я наль ная му зыч-

ная пра гра ма: бры тан ская поп-спя вач ка Са фі Эліс 

Бэкс тар і фран цуз скі хаўс-поп-ду эт Modjo вы сту пяць 

на ад ной сцэ не з вя до мы мі бе ла рус кі мі ка лек ты-

ва мі Bez Not, Akute, :B :N, Tanіn Jazz, гёрл-бэн дам 

Mustelіde і ўлю бён ца мі пуб лі кі «Без Бі ле та».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК
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— Магчыма, 
камфорта і не хапае, 

але транспартны 
падатак невялікі...


