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30 лістапада 2016 года.

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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1 снежня 2016 г.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Мікалая, Платона, 
Рамана.
К. Наталлі, Эдмунда.

Месяц
Маладзік 29.11—06.12.
Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 9.05 16.52 7.47

Вi цебск — 9.02 16.34 7.32

Ма гi лёў — 8.55 16.42 7.47

Го мель — 8.44 16.46 8.02

Гродна — 9.19 17.08 7.49

Брэст — 9.12 17.17 8.05

Ці ве да е це вы што...

...ся рэд няя хут касць пе-

ра мя шчэн ня ся рэд няй жон кі 

па кра ме скла дае 200 до ла-

раў за га дзі ну.

— За пом ні, сы нок, у жон кі 

трэ ба браць та кую дзяў чы ну, 

якая лю біць па ес ці.

Яна заў сё ды пры га туе са-

бе па ес ці, ну і та бе неш та да-

ста нец ца...

Муж чын скае.
Ад но і тое ж вель мі хут-

ка на да ку чае. І толь кі ха ла-
дзіль нік мож на ад кры ваць і 
за кры ваць бяс кон ца.

Сын, пас ля пра гля ду пе ра-
да чы аб зда ро вым хар ча ван ні:

— Та та, праў да, што ад мя-
са ста рэ юць?

— Так, сы нок, пас ля 80.
— А без мя са?
— Пас ля 40.

УСМІХНЕМСЯ

1 СНЕЖ НЯ

1856 год — у бу дын ку біб лі я тэ кі Ві лен ска га ўні вер сі тэ та ад крыў ся 
Ві лен скі му зей ста ра жыт на сцяў, за сна ва ны ў 1855 го дзе бе ла-

рус кім ар хе о ла гам і гіс то ры кам Яў ста фі ем Тыш ке ві чам. Улас ныя ка лек цыі 
пе рад алі му зею У. Сы ра ком ля, А. Кір кор, Т. На рбут, Ф. Ба гу шэ віч. Му зей 
іс на ваў да Пер шай су свет най вай ны.

1891 год — вы клад чык фіз куль ту ры ў ка ле джы га рад ка Спрынг-
філд (штат Ма са чу сетс) Джэймс Ней сміт пры ду маў для сва іх 

вы ха ван цаў гуль ню — бас кет бол. Паз-
ней ён сфар му ля ваў яе пра ві лы. Наз ву 
ёй пра па на ваў адзін з вуч няў, і яна ад ра-
зу пры жы ла ся, бо ўда ла ад люст роў ва-
ла са му яе сут насць — за кі нуць у ко шык 
(англ. basket) мяч (ball). Пра па ноў ваў ся 
так са ма ва ры янт «ней сміт бол», але вы на-
ход нік ад та ко га го на ру ад мо віў ся.

1896 год — 120 га доў та му на ра-
дзіў ся Ге ор гій Кан стан ці на віч Жу каў, са вец кі пал ка во дзец, 

дзяр жаў ны дзе яч, Мар шал Са вец ка га Са ю за, ча ты ры ра зы Ге рой Са-
вец ка га Са ю за (1939, 1944, 1945, 1956). У 1926—1931 га дах вы кла даў 
ва ен на-да пры зыў ную пад рых тоў ку ў БДУ, у 1930—1936 ка ман да ваў ка-
ва ле рый скі мі ды ві зі я мі ў Мін ску і Слуц ку, у 1938—1939 зай маў па са ду 
на мес ні ка ка ман ду ю ча га ка ва ле рый скі мі вой ска мі Бе ла рус кай ва ен най 
акру гі. Ка ар ды на ваў дзе ян ні 2-га і 1-га Бе ла рус кіх фран тоў у Бе ла рус кай 
апе ра цыі 1944 г. Ка ман да ваў 1-м Бе ла рус кім фрон там пры ўзяц ці Бер-
лі на. У 1945 го дзе пры маў Па рад Пе ра мо гі. У 1955—1957 гг. — мі ністр 
аба ро ны СССР.

1931 год — да та на ра джэн ня Ва лян ці на Ма лы ша ва, за слу жа на га 
ар хі тэк та ра Бе ла ру сі. Асноў ныя ра бо ты: у Мін ску — Па лац 

спор ту, кі на тэ атр «Каст рыч нік», кон на спар тыў ны ма неж у Ра там цы пад 
Мінск ам, са на то рыі «Бе ла русь» у Друс ке ні ках і Юр ма ле.

1946 год — 70 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка Брыль кі Ва ло жын ска га 
ра ё на) Якаў Ва лян ці на віч Ра ды на, бе ла рус кі ма тэ ма тык, член-

ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі (2004), док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук, 
пра фе сар. На ву ко выя пра цы па функ цы я наль ным ана лі зе, ды фе рэн цы-
яль на-апе ра тар ных ураў нен нях і тэ о рыі аб агуль не ных функ цый. Лаў рэ ат 
прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі і Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Мі ко ла ША БО ВІЧ, па эт:
«Па куль з та бою Бог,

Да туль і ты — пад Бо гам».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Не фар матНе фар мат  ��

Сён ня пер шы дзень зі мы. Я се ла 
за кам п'ю тар, поў ная ра шу час-
ці на пі саць лі рыч ныя на тат кі пра 
снег, тым больш што ў Брэс це мы 
яго да гэ тай па ры, лі чы, не ба чы-
лі: сня жын кі за кру жы лі толь кі на 
гэ тым тыд ні. Але прый шла ка ле га 
і, усміх нуў шы ся, па ра і ла: «На пі шы 
ле пей пра да му з са бач кам, сён ня ў 
звод цы зда рэн няў па яві ла ся ін фар-
ма цыя». Са праў ды, з сай та УУС на-
ві на імк лі ва ка ці ла ся па пра сто рах 
«па ву цін ня»... І снег я па кі ну ла да 
на ступ на га ра зу.

У жы хар кі Брэс та ўкра лі двух са бак 
па ро ды фран цуз скі буль дог. Фак там кра-
дзя жу, вя до ма, ця пер ні ко га не здзі віш. 
Тут ці ка ва, пры якіх аб ста ві нах ад бы ла-
ся не пры ем насць. Ну а па чы на ла ся ўсё 
вель мі на ват пры стой на. Да ма вый шла 
з до му па гу ляць з са бач ка мі. Паз ней 
яна ацэ ніць сва іх га да ван цаў у дзве з 
па ло вай ты ся чы до ла раў. Ка лі ў ця бе ў 
кі шэ ні, аль бо, як у на шым вы пад ку, на 
павадку, та кая каш тоў насць, то, зга дзі-
це ся, ней кія, ну хоць са мыя ма ле неч кія 
ме ры бяс пе кі трэ ба вы кон ваць. Але на-
ша ге ра і ня не та кая. Ні бы ілюст ра цыя 
да ад на го не вель мі вы со ка мас тац ка га 
тво ра мі ну ла га ста год дзя, дзе ска за на: 
«Сва бод ны ча ла век сва бод най кра і ны 
ішоў на су страч сон цу з рас кры тай ду-
шой», яна ру ха ла ся на су страч пры го-
дам. Ка ра цей ка жу чы, ка бе та су стрэ ла 
зна ё ма га і пра па на ва ла яму пра гу ляц ца 
ў кра му. Як ста не вядома паз ней, не за 
цу кер ка мі. З пляш кай у ру ках тым два ім 
зра бі ла ся яшчэ ве ся лей, і, па ўсёй бач-
нас ці, за ха це ла ся па дзя ліц ца на стро ем 
з ін шы мі. Та му ня сум ная па ра за пра сі ла 
да лу чыц ца да іх двух хлоп цаў, якія тап-
та лі ся ка ля він на-га рэ лач на га ад дзе ла. 
Усе ра зам ру шы лі ўглыб два ра па ву лі цы 
Ле нін град скай, і, як ка жуць у та кіх сі ту а-
цы ях, доб ра па ся дзе лі.

Ці тым вы пад ко вым са бу тэль ні кам 
ад ра зу за па лі ў ду шу чу жыя са ба кі, ці 
яны спан тан на вы ра шы лі ўзяць з са бой 
жы вё лін, хто ця пер ве дае? Хі ба след чы, 
які вя дзе спра ву. Але хлоп цы ўзя лі са-
бак за па вад кі ды і ру шы лі з мес ца ву-
ліч на га за стол ля. Гас па ды ня ака за ла ся 
не на столь кі спар тыў най і ру хо май, каб 
да гнаць зла мыс ні каў па га ра чых сля дах 
на пер шым сне зе. А на заўт ра яна звяр-
ну ла ся ў мі лі цыю.

Апе ра тыў нік, яко му да ру чы лі раз-
гляд спра вы, пра гля да ю чы звод кі ДАІ, 
за ўва жыў, што по бач з мес цам зда рэн ня 
да рож ны ін спек тар аштра фа ваў п'я на га 
пе ша хо да на пра ез най част цы. Ін ту і цыя 
пад ка за ла, што трэ ба пра ве рыць клі ен-
та, і яна, ін ту і цыя, як ака за ла ся, не пад-
вя ла. Ка лі за тры ма лі пер ша га фі гу ран та 
спра вы, ён ад пі рац ца не стаў, ука заў на 
сяб ру ка, а там і бед ныя са бач кі знай шлі-
ся. Буль до гаў, вя до ма, ад да лі гас па ды ні. 
А ў да чы нен ні да ма ла дых лю дзей за вя лі 
спра ву за гру па вое ра ба ван не. Ар ты кул 
сур' ёз ны, су ма на ра ба ва на га фі гу руе вя-
до ма якая, так што вы кра даль ні кам све-
ціць тэр мін, і не ма лы.

Гэ та ж коль кі сіл і срод каў пра ва ахоў-
ні каў бы ло і бу дзе яшчэ за дзей ні ча на, 
каб рас крыць зла чын ства, а по тым да-
вес ці яго да ла гіч на га за вяр шэн ня, гэ та 
зна чыць су да! А што на ша да мач ка? Яе, 
хут чэй за ўсё, сум лен не не ту зае, ні бы 
га лод ны са ба ка за па ва док. Як сва бод-
ны ча ла век сва бод най кра і ны, яна мо-
жа піць га рэл ку з лю бы мі хлоп ца мі хоць 
на Ле нін град скай, хоць на Гро дзен скай 
аль бо на Луц кай. А ўжо спра ва мі лі цыі 
шу каць укра дзе ных са бак. Так яна, хут-
чэй за ўсё, і лі чыць.

Гэ та я так доў га пад сту па ю ся да тэ мы 
ба раць бы з п'ян ствам. Тэ мы, як па каз-
вае прак ты ка, веч най. Ня даў на пра яе 
за га ва ры лі ў асоб ных ка мі сі ях но ва га 
пар ла мен та, кры ху ра ней па СМІ пра-
ка ці ла ся хва ля аб мер ка ван няў на конт 

аб ме жа ван ня ча су про да жу спірт но га, 
ства ра юц ца но выя пла ны ме ра пры ем-
стваў, ме сяч ні каў, кам па ній. На ма ёй 
па мя ці ба раць ба вя дзец ца з гіс та рыч-
най Па ста но вы ЦК КПСС 1985 го да, а 
да бі лі ся не вель мі мно га. Вось вы ні кі 
ад ной з та кіх кам па ній ліс та па да 2016 у 
ад ным асоб ным рэ гі ё не: «У хо дзе дэ ка-
ды «Цвя ро засць на да ро гах» вы яў ле на 
100 п'я ных ва дзі це ляў і 500 не цвя ро зых 
пе ша хо даў».

Усе ра зу ме юць, што неш та з гэ тым 
трэ ба ра біць, а што і як — дак лад на ні хто 
не ве дае. За апош нія тры дзе ся ці год дзі 
с пі са ны то ны па пе ры, вы дат ка ва ны не-
ма лыя срод кі, а дзейс ны спо саб ба раць-
бы ад шу каць не ўда ец ца. Го рш за ўсё, 
што ба дзяц ца п'я ны мі на да ро зе, як тыя 
500 пе ша хо даў, піць на ват у пад ва рот-
нях і бяс кон ца за лі ваць во чы па мес цы 
жы хар ства ста ла не со рам на. На ад ва-
рот, са ро ме юц ца тыя, хто ней кім чы нам 
вы кры вае гра мад скую за га ну. Я ўжо пі-
са ла пра кан фуз ад на го гос ця ў па мес ці 
Дзе да Ма ро за. Гру пу ра сій скіх ту рыс-
таў, як звы чай на, ві таў пу шчан скі Дзед, 
рас пыт ваў ма лых пра пос пе хі ў шко ле, 
пра за ня ткі ў гурт ках. А хлоп чык га доў 
шас ці як за кры чыць: «Та та, а Дзед Ма-
роз цвя ро зы!» Баць ка ж ад ра зу за са ро-
меў ся, стаў пра сіць пра ба чэн ня, маў ляў, 
не звяр тай це ўва гі на не ра зум нае дзі ця: 
«Мы кож ны год за каз ва ем па слу гу він-
ша ван ня. Да нас пры яз джае Дзед... Ну, 
вы ра зу ме е це. Дык ма лы і па ду маў, што 
на ва год ні пер са наж заў сё ды зна хо дзіц ца 
ў ста не «ад зна чыў шы свя та».

...Па куль пі са ла, вы раз «500 пе ша-
хо даў» жыц цё ўдак лад ні ла: у Ба ра на-
віц кім ра ё не ў вёс цы ка ля пло ту спа лі 
трое хлоп цаў на га мі на пра ез ную част ку, 
па куль іх не раз бу дзі лі даішні кі. І смеш на, 
і не над та.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
yackevіch@zvіazda.by
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У са ба кі во чы па зы чыў шы

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��

ІМІ ГА НА РЫЦ ЦА 
БЕ ЛА РУСЬ

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі Рэс пуб-
лі кі Бе ла русь 30 ліс та па да вы пус ціла ў аба ра чэн-
не два паш то выя бло кі, пры све ча ныя вы ні кам 
алім пій скіх і па ра а лім пій скіх гуль няў у Рыа-дэ 
Жа нэй ра. На мар ках — на шы слын ныя чэм пі ё ны 
Ула дзі слаў Ган ча роў, Ула дзі мір Ізо таў, Анд рэй 
Пра не віч, Ігар Бо кій, ся рэб ра ныя і брон за выя 
пры зё ры.

Пра ек ты пад рых та ва ны ў су пра цоў ніц тве з 
На цы я наль ны мі алім пій скім і па ра а лім пій скім ка-
мі тэ та мі. Ды зайн Але ны Мядз ведзь
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