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Пр. Івана, Лукі, Мікалая, 
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ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.51 19.14 12.23

Вi цебск — 6.40 19.04 12.24

Ма гi лёў — 6.41 19.04 12.23

Го мель — 6.38 19.00 12.22

Гродна — 7.07 19.29 12.22

Брэст — 7.08 19.29 12.21
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19 верасня 2018 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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 

17 верасня.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

20 ВЕ РАС НЯ

1908 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Ста рая Ша ра ёў шчы на, ця-

пер у Баб руй скім ра ё не) Ар кадзь Кар-
па віч Шмы гун, Ге рой Са вец ка га Са ю за. 
У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з ве рас ня 
1944 го да на 1-м Бе ла рус кім фрон це. 

Полк пад яго ка ман да ван нем вы зна чыў ся ў ба ях на тэ ры-
то рыі Поль шчы і Гер ма ніі пад час Віс ла-Одэр скай апе ра цыі. 
За гі нуў у 1945 го дзе пад час пра ры ву эша ла ні ра ва най аба-
ро ны пра ціў ні ка на под сту пах да Бер лі на.

1910 год — на ра дзіў ся Аляк сей Ва сі ле віч Лы каў, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не цеп ла- і ма са пе-

ра но су, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, ака дэ мі к Ака дэ міі бу даў-
ніц тва і ар хі тэк ту ры, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар. 
У 1956—1974 га дах — ды рэк тар Ін сты ту та цеп ла- і ма са-
 аб ме ну АН БССР, ад на ча со ва (у 1968-1974-м) — пра фе сар, 
за гад чык ка фед ры БДУ. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР, 
прэ міі імя І. І. Па лзу но ва АН СССР). Аў тар больш як 230 
на ву ко вых прац, у тым лі ку 18 ма на гра фій, 12 вы на хо дак. 
Па мёр у 1974 го дзе. Імем А. В. Лы ка ва на зва ны Ін сты тут 
цеп ла- і ма са аб ме ну НАН Бе ла ру сі.

1938 год — на ра дзіў ся 
(г. Ві цебск) Аляк сандр 

Аляк санд ра віч Мі ха ле віч, бе ла рус кі 
ву чо ны ў га лі не цеп ла аб ме ну і ядзер-
най энер ге ты кі, ака дэ мік НАН Бе ла-
ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе-
сар, за слу жа ны энер ге тык Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь. Аў тар на ву ко вых прац 
па да сле да ван ні ме ха ніз му цеп ла- і 
ма са аб ме ну ў эле мен тах энер ге тыч-
ных уста но вак, рас пра цоў цы сіс тэм 
аха ла джэн ня цеп ла вых і атам ных 

элект ра стан цый, энер ге тыч най бяс пе кі, энер га збе ра жэн-
ні, ра дые эка ло гіі. Браў удзел у рас пра цоў цы «Энер ге тыч-
най пра гра мы», Дзяр жаў най пра гра мы раз віц ця ядзер най 
энер ге ты кі, рэс пуб лі кан скай пра гра мы «Энер га збе ра жэн-
не» і Асноў ных на прам каў энер ге тыч най па лі ты кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь.

1778 год — на ра дзіў ся Фа дзей Фа-
дзе е віч Бел ін сгаў зен, рус кі 

ма ра пла вец, ад мі рал, кі раў нік пер шай ра-
сій скай Ан тарк тыч най экс пе ды цыі на шлю-
пах «Ус ход» і «Мір ны» (1819—1821), якая 
ад кры ла ў сту дзе ні 1820 го да Ан тарк ты ду і 
не каль кі аст ра воў у Ат лан тыч ным і Ці хім 

акі я нах . Удзель нік пер ша га рус ка га кру га свет на га пла ван ня 
1803—1806 га доў. Па мёр у 1852 го дзе.

1946 год — ад бы ло ся ад крыц цё пер ша га Кан ска га 
кі на фес ты ва лю. Гэ ты кі на фес ты валь з'яў ля-

ец ца най больш прэ стыж най па дзе яй у кі не ма та гра фіч ным 

све це. Што год на зна ка мі тай на бя рэж най Кру а зет у ку рорт-

ным го ра дзе Ка ны (Фран цыя) збі ра юц ца зор кі, пра фе сі я на-

лы кі но і ама та ры шы ро ка га эк ра на з уся го све ту. Ад крыц цё 

пер ша га між на род на га кі на фес ты ва лю ў Ка нах пла на ва ла-

ся на во сень 1939 го да. Па ідэі ар га ні за та раў, фес ты валь 

па ві нен быў прад стаў ляць аль тэр на ты ву Ве не цы ян ска му 

кі на фес ты ва лю, які па тра піў пад уплыў афі цый ных на цысц-

кіх ула даў. Пра гра ма бы ла га то вая, га на ро вым стар шы нёй 

жу ры пры зна ча ны Луі Люм' ер (вы на ход нік кі не ма то гра фа).  
1 ве рас ня па він на бы ло ад быц ца ад крыц цё, ад нак ме на ві та 
ў гэ ты дзень па ча ла ся Дру гая су свет ная вай на. Та му ад-
крыц цё пер ша га Кан ска га кі на фес ты ва лю ад бы ло ся ўжо 
пас ля вай ны — 20 ве рас ня 1946 го да. На кон курс бы ло 
прад стаў ле на 46 філь маў, 11 з іх атры ма лі га лоў ную ўзна га-
ро ду — Гран-Пры кі на фес ты ва лю. Ад СССР прыз атры ма ла 
кар ці на Ф. Эрм ле ра «Вя лі кі пе ра лом».

— Час — гэ та толь кі 

суб' ек тыў нае ўспры ман не 

рэ аль нас ці. Га дзін нік вы мя-

рае сам ся бе. Па ка зан ні га-

дзін ні ка мож на аб' ек тыў на 

па раў наць толь кі з ін шы мі 

га дзін ні ка мі. І важ ны толь кі 

га дзін ні ка вы по яс.

— Ма ла ды ча ла век, вы 

[ла ян ка] ужо! Яшчэ раз паў-

та раю, га рэл ку пас ля 23.00 

мы не пра да ём!

Вось ку піш  

рэч — па ру дзён 

хо дзіш шчас лі-

вая.

А по тым бац, 

зноў на сіць ня-

ма ча го...

— А ты га та-

ваць неш та ўме-

еш? Боршч, там, 

пель ме ні?..

— А ты за раб-

ляць уме еш? До-

ла ры, там, еў ра, 

руб лі?..

Не ста ла Га ля ча каць ра-

ні цы. Па сне да ла на нач...

— Па мя та еш, я сён ня 

ра ні цай бе га ла па ква тэ-

ры з ра дас ным кры кам 

«Ура! Я на рэш це знай шла 

клю чы!»?

— Ну, так.

— Ты не ба чыў, ку ды я іх 

пас ля гэ та га па кла ла?..

НАПРЫКАНЦЫ

Спа чат ку пра смеш нае. На ня даў-

ніх да жын ках у Вы со кім да вя ло ся 

на зі раць сцэ ну, якую ба дай што 

мож на ўста віць у спек такль бу ду-

чай «Бе лай ве жы» ці ін ша га тэ ат-

раль на га фес ты ва лю. Дык вось, 

за ста лом ад на го з па віль ё наў ся-

дзяць два, на вы гляд вяс ко выя, 

дзядзь кі, свя точ на апра ну тыя і 

ў доб рым на строі. Пе рад імі — 

на лі тыя не вя лі кія плас ты ка выя 

кі ліш кі і за кус ка ў ад на ра зо вых 

бе лых та лер ках. Ад па чы ва юць 

лю дзі за ня спеш най гу тар кай, 

як і мно гія на тым свя це. І та кія 

ж вя сё лыя пра даў цы ка фэ пад 

ад кры тым не бам для на строю 

ўклю чы лі му зы ку. Гу чыць пес-

ня бе ла рус ка га ду э та NAVІBAND 

«А дзе жы веш ты?»

Там ёсць сло вы: «Лю дзі жы вуць 

у пес нях, лю дзі жы вуць у вер шах, у 

шмат па вяр хо вых да мах». І по тым... 

«лю дзі жы вуць у чоў нах, лю дзі жы вуць 

у чэр гах». Дык вось сло ва «чэр гах» 

гу чыць не вель мі вы раз на, яно кры ху 

губ ля ец ца ў му зыч ных акор дах. Бу-

дзе на го да, па слу хай це! І вось адзін 

з на шых ге ро яў ка жа дру го му: «Чуў, 

што спя ва юць: «Лю дзі жы вуць у чар-

ках»! — «Ча му ж не чуў, — ад каз вае 

та ва рыш. — Але ж гэ та не пра нас, 

мы ж не п'ём кож ны дзень, а так, час 

ад ча су, бо лей — па свя тах». Тут па-

ды шла мая чар га, я раз лі чы ла ся за 

гар ба ту і не чу ла пра ця гу іх ці ка вых 

раз ва жан няў.

А до ма не каль кі ра зоў пра слу ха-

ла пес ню. Усміх ну ла ся. І прый шла да 

вы сно вы, што між во лі тыя вяс ко выя 

дзядзь кі вы ве лі фор му лу цэ лай гра-

мад скай за га ны, хва ро бы, якая, на 

жаль, па ра жае і ма ла дзей шае па ка-

лен не. Не ка жу за раз пра тых, стра ча-

ных для гра мад ства асоб, якія ад роз-

ні ва юц ца аса цы яль ны мі па во дзі на мі і 

жы вуць у пра мым сэн се ад вы піў кі да 

вы піў кі, зран ку нер во ва пе ра сту па ю-

чы з на гі на на гу, ча ка юць ад крыц ця 

най блі жэй шага ганд лё вага пункта. 

У іх, як пра ві ла, ня ма сям'і аль бо яны 

ста лі цяж кай но шай, веч най ка рай для 

сва іх ся мей ні каў. Ім ужо амаль ні чым 

не да па мо жаш.

Я за раз пра тых, якія пра цу юць 

аль бо на пен сіі, вя дуць звы чай ны 

лад жыц ця, але без вы піў кі не ўме юць 

ці зу сім раз ву чы лі ся бу да ваць сваё 

жыц цё. Паў ся дзён нае жыц цё. Гэ тым 

гра шаць ця пер на ват вяс ко выя пен-

сі я не ры. Не ка то рыя з іх і жы вуць ад 

пен сіі да пен сіі, на браў шы ў мяс цо вай 

кра ме пра дук таў на пе рад. А пас ля 

атры ман ня пен сій ных вы плат, раз-

лі чыў шы ся за даў гі, зноў кож ны па-

ход па пра дук ты ро бяць ма лень кім 

свя там, ку піў шы ну хоць бы тан на га 

ві на. Па куль гро шы не скон чац ца. 

Не ка то рыя з та кіх гас па да роў усё ж 

тры ма юць да маш нюю ска ці ну, апра-

цоў ва юць ага род, ін шыя зво дзяць 

ушчэнт да маш нюю гас па дар ку, а сэнс 

жыц ця пе ра тва ра юць у па ста ян ную 

вы піў ку. Ад на спра ва — пен сі я не ры: 

ад пра ца ва лі сваё, дзя цей вы га да ва лі. 

Да іх, на жаль, пад цяг ва ец ца і ма ла-

дзей шае па ка лен не. Та кія лю дзі не 

за трым лі ва юц ца доў га ў кал га се, іх 

пе ра вод зяць з ра бо ты на ра бо ту, а 

по тым зваль ня юць зу сім. На жаль, 

пра слой ка гэ тых вяс коў цаў не ста но-

віц ца мен шай.

Асоб ныя га рад скія, на пер шы по-

гляд, пры стой ныя сем'і з дзець мі так-

са ма вы клі ка юць тры во гу. Ад куль у 

нас столь кі п'я ных за ру лём, та кія вя лі-

кія ліч бы гі бе лі гра ма дзян пры роз ных 

аб ста ві нах, але ме на ві та ў не цвя ро зым 

ста не? Гэ та з тых жа га рад скіх звы-

чай ных сем' яў. Днём яны хо дзяць на 

ра бо ту, ад вод зяць дзя цей у са док і 

шко лу, за бі ра юць іх уве ча ры. По тым 

за хо дзяць па да ро зе ў су пер мар кет, 

бя руць пра дук ты на вя чэ ру, у леп шым 

вы пад ку, бя руць дзі ця ці ша ка лад ку ці 

цу кер ку і пляш ку — са бе. За ўва жаю 

та кіх па куп ні коў ня ма ла. А ня даў на ў 

на шым су пер мар ке це прос та ра за ну ла 

сцэ на ка ля ка сы. Вы со кая, строй ная 

ма ла дзі ца га доў трыц ца ці, нар маль на 

апра ну тая, з ма лым сы нам прый шла 

раз ліч вац ца. У карзіне — бу тэль ка 

тан на га ві на, ма ла ко, ба тон. Хлоп чык 

неш та ці хень ка па пра сіў, яна толь кі 

зір ну ла, і дзі ця за маў ча ла. А по тым 

пас ля раз лі ку ка сір пра цяг ну ла чэк, 

і ма лы з дзі ця чай ці каў нас ці, ві даць, 

ха цеў узяць па пер ку, але ма ці прос-

та за шы пе ла на сы на: «Гэ та нам не 

трэ ба», і ён спа ло ха на-раз губ ле на кі-

нуў чэк. Не як страш на ста ла за та го 

ма ло га.

Як і за дзя цей ін шых баць коў. Ну, 

на прык лад, та го, пра яко га мно га пі-

са лі ў се ці ве. Жон ка афор мі ла крэ дыт 

і ўзя ла но вую ма шы ну. А ён два ра зы 

па паў ся п'я ны за ру лём, і ма шы ну за-

бра лі. Крэ дыт, зра зу ме ла, за стаў ся... 

Па чы на ец ца ўсё ў та кіх сем' ях ні бы 

звы чай на і пры стой на: пік ні кі, за стол лі 

з лю бой на го ды, гос ці. Але ўсё доб-

рае ў ме ру. Ка лі ме ра зні кае, лю дзі не 

за ўва жа юць, як па чы на юць «жыць» 

у чар цы. А гэ та ўжо знак бя ды. Мо жа 

і пра віль на за клі каў на апош няй се сіі 

Брэсц ка га га рад ско га Са ве та дэ пу тат 

Ва ладзь ко ска ра ціць ган даль спірт-

ным. Ёсць, праў да, ін шае мер ка ван-

не: маў ляў, свін ня ўсё роў на лу жы ну 

зной дзе. З ад на го бо ку, так. Але ж 

за над та да ступ ная ў нас га рэл ка. Яна 

пра да ец ца ўсю ды, на за праў ках, у су-

пер мар ке тах, у ма га зі нах кро ка вай ад-

лег лас ці днём і ноч чу. Ні бы спа ку шае 

сла ба воль ных. А яны і ра ды пад да вац-

ца спа ку се. І па паў ня юць шэ ра гі тых, 

хто не ўяў ляе сваё жыц цё без чар кі. 

Жы ве ў ёй...

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Не фар матНе фар мат  

ЛЮ ДЗІ ЖЫ ВУЦЬ У ЧАР КАХ...

ca
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— Док тар, а якой па стай 
лепш чыс ціць зу бы?


