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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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16 19 верасня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

19 ВЕ РАС НЯ

1914 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Чар на рэч ка, ця пер у Дры-

бін скім ра ё не) Яў мен Ры го ра віч Ка на ва-

лаў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх на ло гіі 

ма шы на бу да ван ня, ака дэ мік НАН Бе ла ру-

сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч 

на ву кі і тэх ні кі Бе ла русі. Пра ца ваў на за вод зе ін жы не рам-

ме ха ні кам, на чаль ні кам цэ ха, кі раў ні ком на ву ко ва-да след-

чых ра бот. Быў за гад чы кам ла ба ра то рыі Фі зі ка-тэх ніч на га 

ін сты ту та АН Бе ла ру сі, ака дэ мі кам-сак ра та ром Ад дзя-

лен ня фі зі ка-тэх ніч ных на вук АН Бе ла ру сі. Аў тар больш 

чым 350 на ву ко вых прац, у тым лі ку восем ма на гра фій, 

118 вы на ход стваў. На ву ко выя да сле да ван ні пры све ча ны 

рас пра цоў цы но вых спо са баў апра цоў кі ме та лаў, ства-

рэн ню ме та ла апра цоў ча га аб ста ля ван ня і ін стру мен та, 

вы ву чэн ню тры ва лас ці ме та лаў і спла ваў у уль тра гу ка-

вым по лі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1974 го дзе.

1943 год — рас па ча ла ся най буй ней шая ў га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны апе ра цыя са вец-

кіх пар ты зан пад ко да вай наз вай «Кан цэрт». У ёй бра лі 

ўдзел 193 пар ты зан скія пад раз дзя лен ні, якія на ліч ва лі 

ка ля 120 тысяч бай цоў. «Кан цэрт» аха піў прак тыч на ўсю 

лі нію фрон ту, за вы клю чэн нем Ка рэ ліі і Кры ма. Пар ты за-

ны імк ну лі ся за бяс пе чыць са вец кім вой скам умо вы для 

на ступ лен ня ў Бе ла ру сі і ў біт ве за Дняп ро. На пра ця гу 

ве рас ня—каст рыч ні ка 1943 го да пар ты за нам уда ло ся 

ўза рваць 150 ты сяч чы гу нач ных рэ ек. Толь кі на тэ ры то-

рыі Бе ла ру сі яны пус ці лі пад ад хон звыш ты ся чы цяг ні коў. 

Ад нак за тым апе ра цыя бы ла спы не ная з-за не да хо пу 

вы бу хоў кі.

1946 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вя лі кія Тру ха-

на ві чы Чаш ніц ка га ра ё на) Ягор Яго ра віч 

Ба таль ё нак, бе ла рус кі жы ва пі сец. Пра цуе пе ра важ на 

ў жан ры пей за жа. Ра бо ты мас та ка зна хо дзяц ца ў На цы я-

наль ным мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, На цы я наль ным цэнт-

ры су час ных мас тац тваў кра і ны, Ма гі лёў скім аб лас ным 

мас тац кім му зеі імя П. В. Мас ле ні ка ва, Му зеі су час на га 

рус ка га мас тац тва ў Нью-Ёр ку (ЗША), у фон дах Бе ла рус-

ка га са ю за мас та коў, На цы я наль най біб лі я тэ цы Бе ла ру сі, 

Мі ніс тэр стве куль ту ры Ра сій скай Фе дэ ра цыі, у пры ват ных 

ка лек цы ях Бе ла ру сі і за мя жой.

1991 год — Вяр хоў ны Са вет Бе ла ру сі пры няў 

ра шэн не аб зме не наз вы Бе ла рус кай Са-

вец кай Са цы я ліс тыч най Рэс пуб лі кі на Рэс пуб лі ку Бе-

ла русь.

1648 год — зна ка мі ты фран цуз-

скі фі зік і ма тэ ма тык Блез 

Па скаль пра вёў во пыт, які да ка заў іс на-

ван не ат мас фер на га ціс ку. Пры да па-

мо зе за па янай з ад на го кан ца шкля ной 

труб кі, устаў ле най 

дру гім кан цом у 

шклян ку з ртуц цю, Па скаль па спра-

ба ваў вы ме раць, на якую вы шы ню 

па ды ма ец ца ў ёй вад кі ме тал ка ля 

пад нож жа і на вяр шы ні га ры Пюі-

дэ-Дом (1647 мет раў) у Клер мо не. 

Як ён і мер ка ваў, на вяр шы ні слу-

пок рту ці спы ніў ся на больш ніз кай 

ад знацы — бо там тоў шча зям ной ат мас фе ры роў на на 

1647 мет раў мен шая, чым ка ля пад нож жа. Пры та кой 

вы шы ні га ры роз ні ца ўзроў няў рту ці скла ла больш за 

восем сантыметраў, што ўвя ло све дак экс пе ры мен та ў 

здзіў лен не і за хап лен не. У го нар гэ та га ад крыц ця адзін ку 

вы мя рэн ня ціс ку на зва лі «па ска лем».

1949 год — прад стаў ні кі кра ін — чле наў ААН 

пад пі са лі кан вен цыю аб Між на род ным да-

рож ным ру ху.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Архіпа, Давыда, 
Дзмітрыя, Канстанціна, 
Кірылы, Міхаіла, 
Усевалада.

К. Канстанцыі, Эміліі.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.49 19.17 12.28

Вi цебск — 6.38 19.07 12.29

Ма гi лёў — 6.39 19.07 12.28

Го мель — 6.36 19.03 12.27

Гродна — 7.04 19.32 12.28

Брэст — 7.06 19.32 12.26

Месяц
Поўня 14 верасня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ
На шы хі мі кі во пыт ным 

шля хам вы зна чы лі, што 

моў ны бар' ер доб ра рас-

тва ра ец ца ў га рэл цы.

Дач ка пы та ец ца ў ма ці:

— Ма ма, рас тлу мач мне, 

што ма юць на ўва зе пад вы-

ра зам «няёмкі мо мант»?

— Да чуш ка, ды гэ та ж 

так прос та! На прык лад, для 

жан чы ны няёмкі мо мант, 

гэ та ка лі за бы ла ся, на што 

па крыў дзі ла ся...

Вель мі скла да на жыць 

у све це, дзе з вет лі вас ці 

вам пра па ну юць чай і ка ву, 

а не пель ме ні.

Ты зра зу ме еш усю нік-

чэм насць га да мі на за па ша-

ных ве даў, ка лі 6-га до вае 

дзі ця спы тае ця бе, ча му 

хра бус ціць ку лёк.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Не фар матНе фар мат СЯБ РОЎ КА ВО СЕНЬ
Узя ла за мо ду я апош-

нім ча сам за па зыч ваць за га лоў кі, 

ста рэю ці што..? Мі ну лым ра зам — 

у ра сій ска га бло ге ра, ця пер у сва ёй 

ад на курс ні цы — сцэ на рыс та філь ма, 

які ме на ві та так на зы ва ец ца. Зга да-

лі ся гэ тыя сло вы, ка лі два дні та му 

вы пад ко ва на ткну ла ся на кліп Крыс-

ці ны Ар ба кай тэ «Мас коў ская во сень». 

Пры го жы кліп, з жоў ты мі ліс та мі і пра-

ніз лі вай му зы кай скрып кі... Па ду ма ла-

ся та ды, што най леп шым пе ра кла дам 

з ары гі на ла бу дзе ме на ві та гэ ты бе ла-

рус кі вы раз.

Сё ле та ў Брэс це во сень зва лі ла ся 

нам на га ла ву ра зам з апош ні мі акор-

да мі шум на га свят ка ван ня ты ся ча год-

дзя. Мо жа, мы прос та яе не заў ва жа лі 

ра ней за ўсім шу мам-тлу мам. А тут 

уз дых ну лі спа кой на, па за дзі ра лі га ло-

вы, а звер ху кру жац ца спрэс жоў тыя 

ліс ты, і пад на га мі ля жыць ры жая пры-

га жосць. У свя точ ныя дні не па спее 

ліс ток упа сці, яго двор ні кі тут жа вы мя-

та лі, та кая, ві даць, у іх за да ча ста я ла. 

Ця пер і яны, зда ец ца, пе ра вя лі дух, а 

ліс ты па спя ва юць крыш ку па ля жаць, 

па куль іх не вы ве зуць на звал ку.

Роз на ка ля ро вая ліс то та нагадвае 

пра во сень. А за го ра дам па ру вы-

дае асаб лі вая пра рэ джа ная ці шы ня, 

праз якую ляг чэй, чым ле там, пра бі-

ра юц ца гу кі. І вось мы ўжо не за да во-

ле на бур чым на па ха ла дан не, яко га 

не ча ка лі. Хоць зу сім ня даў на ла я лі 

спё ку, якой «не па він на быць у гэ-

тую па ру». Праў да, усё па мя ня ла ся 

рэз ка. І ўжо, аказ ва ец ца, трэ ба ве-

шаць у даль нюю ша фу лет нія су кен кі, 

склад ваць у кар дон ку лёг кія пан тоф лі, 

да ста ваць з ант рэ со ляў асен нія туф-

лі, вы маць курт кі. Та му на пры пын ку 

ран кам мож на су стрэць лю дзей з са-

мым роз ным ва ры ян там гар дэ ро бу: 

ад ны ста яць у цёп лых дэ мі се зон ных 

па лі то, дру гія дры жаць у лёг кіх ка шу-

лях, а то і на огул у май ках. З пер шым 

па ха ла дан нем па чы на юц ца пер шыя 

пра сту ды, чмы хан ні но сам, па хо ды 

ў па лі клі ні ку. Та кім чы нам пры ро да 

на гад вае: не рас слаб ляй це ся, не ла-

ві це ва рон у асен нім не бе, вар та быць 

на па га то ве.

У рэш це рэшт мно га пры ваб на га і 

ста ноў ча га ў гэ тай во се ні. Ну, на прык-

лад, кры ху зні зі лі ся цэ ны на рын ках на 

буль бу і ага род ні ну, шмат пра па ноў 

ста ла, вось ры нак і рэ гу люе. Знік ла 

ду ха та ў га рад скіх ква тэ рах. Ця пер 

мож на спаць не ад чы ня ю чы акно на 

пра вет ры ван не і не глы таць вы му-

ша на цы га рэт ны дым су се да. Ці ка ва, 

што ад на жан чы на ад ве ра лом ства 

кур цоў-су се дзяў па ча ла шу каць аба-

ро ны ў су дзе, пра што на мі ну лым 

тыд ні на пі са ла ў сва ёй ка лон цы Але на 

Ляў ко віч. Вый грай тая ка бе та спра ву, 

і быў бы прэ цэ дэнт. Але ў нас, ду маю, 

на гэ та шан цаў ма ла. У нас ты ся чы, 

мо жа, сот ні ты сяч па ку ту юць ад та кіх 

су се дзяў і маў чаць. У мя не вось су-

сед у шэсць га дзін ра ні цы, га дзін нік 

мож на звя раць, за кур вае на бал ко не, 

і дым ад ра зу цяг не мне ў акно. Устаю 

і за чы няю, якая б ні бы ла спё ка, а за-

раз мож на за чы ніць зве ча ра...

Ця пер даў жэй шы мі ста но вяц ца 

ве ча ры, мож на больш па чы таць, 

па гля дзець доб рыя філь мы, спя чы 

смач ныя пі ра гі. Во сен ню жыц цё ні-

бы кры шач ку за па воль ва ец ца пасля 

імк лі ва га яр ка га ле та. І ўсё час цей 

ду ма ец ца пра ін шую во сень — во-

сень жыц ця. Ра ней, ка лі да во дзі ла ся 

су стра кац ца са зна ё мы мі з ася род ку 

ра вес ні каў, на ві ны бы лі ў асноў ным 

пра но выя ква тэ ры, но вую ра бо ту, 

зда ра ла ся — но вую сям'ю, ча сам пра 

ад' езд за мя жу ці вяр тан не ад туль, 

ней кія пос пе хі дзя цей ці, на ад ва рот, 

ня ўда чы. Ця пер жа ўсё больш рас каз-

ва юць, як нех та зма га ец ца з ка вар-

най хва ро бай, а то і на огул па кі нуў 

гэ ты свет. Не, бы ва юць і ін шыя па-

ве дам лен ні, больш ап ты міс тыч на га 

змес ту. Ска жам, мая даў няя зна ё-

мая, якая тры ра зы бы ла за му жам, у 

тым лі ку адзін раз — у бліз кім за меж-

жы, адзін раз — у да лё кім, пры еха ла, 

ска за ла: не, гэ та не маё. Амаль ужо 

ў пен сій ным уз рос це ўлад ка ва ла ся 

на ра бо ту з вель мі на ват пры стой-

най зар пла тай і за яві ла, што ця пер 

яна ста ла ра зум най і бу дзе жыць для 

ся бе. Ка лі мы па ці ка ві лі ся, як гэ та, 

то па чу лі пры клад на та кі ад каз. «Ня-

даў на адзін мэтр шоу-біз не су він ша-

ваў з юбі ле ем дру го га мэт ра-па лі ты-

ка пры клад на сва іх га доў і ска заў: 

«Мы зна хо дзім ся ў та кім цу доў ным 

уз рос це, ка лі ўсё яшчэ мож на, але 

ў два ра зы па воль ней». «Вось дзе 

праў да, — пра цяг ва ла Эла, — трэ ба 

ўсё ра біць па воль ней, а не жа хац ца, 

згад ваць пра ўзрост, ка лі на кух ні 

ўпус ка еш та лер ку аль бо за бы ва еш 

вель мі зна ё мае проз ві шча кі на ар тыс-

та». Пра вось гэ тае «па воль ней» ня-

даў на па чу ла ад док та ра, які за зме ну 

пры няў ад ра зу не каль кі па цы ен таў, 

што атры ма лі траў мы, ме на ві та не 

раз лі чыў шы свае сі лы і маг чы мас-

ці. Ка лі ня ма ма ла дой зу ха ва тас ці 

ў це ле, але яна на стой лі ва тры ма-

ец ца ў свя до мас ці, то вель мі лёг ка 

зла маць ру ку, на гу ці ін шым чы нам 

ся бе зня ве чыць. Та му і трэ ба жыць і 

дзей ні чаць з агляд кай на ўзрост. А ў 

ас тат нім жа во сень жыц ця мо жа і не 

та кая страш ная, яе мож на зра біць 

сва ёй сяб роў кай.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
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