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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Георгія, 
Фёдара, Яфрэма.

К. Марыі, Уршулі, 
Аляксандра, Максіма, 
Пятра.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.47 21.28 16.41

Вi цебск — 4.29 21.25 16.56

Ма гi лёў — 4.37 21.18 16.41

Го мель — 4.42 21.06 16.24

Гродна — 5.04 21.41 16.37

Брэст — 5.13 21.34 16.21

Месяц
Маладзік 22 мая.

Месяц у сузор’і Дзевы.

УСМІХНЕМСЯ
Ма ма пі ша ліст сы ну ў тур-

му: «Сы нок, з та го ча су, як 

ця бе па са дзі лі, мне ўсё ця жэй 

спраў ляц ца па гас па дар цы. 

Вось ця пер трэ ба ага род пе-

ра ка паць і буль бу па са дзіць, 

а да па маг чы ня ма ка му».

Сын ад піс ва ец ца: «Ма-

ма, вы ага род не ча пай це, 

бо та кое вы ка па е це, што і 

вас па са дзяць, і мне тэр мін 

да ба вяць».

Ма ма ад каз вае: «Сы нок, 

пас ля твай го апош ня га ліс-

та пры хо дзі лі мі лі цы я не ры, 

увесь ага род пе ра ка па лі, 

ні чо га не знай шлі. Сыш лі 

злыя, ла я лі ся».

Сын пі ша: «Чым змог — 

да па мог. Буль бу са мі па са-

дзі це».

Цяж ка сён ня баць кам.

Трэ ба па ста ян на са чыць 

за тым, што сын спам поў-

вае з ін тэр нэ ту, а дач ка 

ту ды вы клад вае.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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1900 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Мi ка ла е вiч Бага-

лю баў, удзель нiк вы зва лен ня Бе ла ру сi ад 

ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў у га ды Вя лi кай Ай чын най 

вай ны, ге не рал-пал коў нiк (1945), Ге рой Са вец ка га Са ю за 

(1945).

1915 год — на ра дзiў ся Iван Не сце ра вiч Тор дыя, удзель нiк вы зва-

лен ня Бе ла ру сi ад ня мец ка-фа шысц кiх за хоп нi каў у га ды 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. За гi нуў у баi ка ля го ра да Мас ты ў 1944-м.

1920 год — на ра дзi ла ся Воль га Iо сi фаў на Со ла ма-

ва, ад на з ар га нi за та раў па тры я тыч на га пад-

пол ля i пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла стоц кай воб лас цi ў га ды 

Вя лi кай Ай чын най вай ны. Вя ла агi та цый ную ра бо ту ся род 

на сель нiц тва, ар га нi зоў ва ла пад поль ныя кам са моль скiя гру-

пы ў пар ты зан скiх атра дах i на се ле ных пунк тах. У скла дзе 

пар ты зан скай бры га ды iмя Аляк санд ра Не ўска га вы кон ва ла 

ба я выя за дан нi. За гi ну ла ў баi ў 1944-м.

1970 год — ад кры ты для на вед валь нi каў Бя лы нiц кi ра ён ны мас тац кi 

му зей iмя Бя лы нiц ка га-Бi ру лi.

325 год — у вi зан тый скiм го ра дзе Нi кея быў 

склi ка ны Пер шы Су свет ны са бор — з'езд 

най вы шэй ша га ду ха вен ства хрыс цi ян скай царк вы, якi 

сфар му ля ваў так зва ны сiм вал ве ры — ка рот кi вы клад 

хрыс цi ян скiх даг ма таў, аба вяз ко вых для кож на га хрыс-

цi я нi на.

1730 год — на ра дзiў ся мiт ра па лiт Гаў ры iл (у све це Пётр Пят ро вiч 

Пят роў), рус кi рэ лi гiй ны дзе яч, пiсь мен нiк, га на ро вы член Iм пе-

ра тар скай ака дэ мii на вук i мас тац тваў у Санкт-Пе цяр бур гу.

1835 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Iва на вiч 

Ма ро заў, рус кi мас так, пе ра дзвiж нiк, 

ака дэ мiк Пе цяр бург скай ака дэ мii мас тац тваў. Най-

леп шыя кар цi ны мас та ка зна хо дзяц ца ў Трац ця коў скай 
га ле рэi ў Маск ве.

1910 год — на ра дзiў ся Аляк сандр Iва на вiч 
Лак цi ё наў, ра сiй скi жы ва пi сец i гра фiк, 

на род ны мас так Ра сii (1969), пра ва дзей ны член Ака дэ-
мii мас тац тваў СССР (1958). Лаў рэ ат Ста лiн скай прэ мii (1948), Дзяр жаў най 
прэ мii Ра сii iмя I. Рэ пi на (1971).

1945 год — вый шла ды рэк ты ва Стаў кi Вяр хоў на га га лоў на ка ман-

да ван ня, у ад па вед нас цi з якой бы ла ўтво ра на Гру па са вец кiх 

аку па цый ных вой скаў у Гер ма нii (паз ней За ход няя гру па вой скаў). Рас фар-

мi ра ва на ў 1994-м.

ХЕ МIН ГУ ЭЙ:

«Не мяр куй це пра ча ла ве ка толь кi па яго ных сяб рах. 

Ус пом нi це, што сяб ры Iу ды бы лi без да кор ныя».

1. Не зба ю ся нi шэп таў, 

нi зва даў,

Хi ба мо жа ка хан не 

гра шыць?

Пры ха ва ныя шаб лi 

па гля даў

Не зруб цу юць вы со кай 

ду шы.

Пры пеў:

Тваё iмя шап таў 

ма лiт ваю,

Увесь су свет мне быў 

та бой.

I ве рыў, што ўсе бу ры 

вы стаю

З тва ёю шчы рас цю 

свя той.

Хай не за гой най, 

веч най ра наю

Ду шу маю i апяк ла  — 

Удзяч ны, што ма ёй 

ка ха наю,

Ма ёй адзi наю бы ла...

2. Не ча ка най пры йшла, 
не спаз на наю.

Не зям ным ату лi ла 
цяп лом,

Са май чыс тай i 
ве лiч най тай наю,

Ада ры ла шчас лi вым 
кры лом.

Пры пеў.

3. Мрою со неч ны 
по зiрк ад чай на,

Сон цам шчас ця 
асвет ле ны сам.

Най пры го жую са мую 
тай ну

Пе ра крэс лiць нi ко му 
не дам.

Пры пеў.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

ТВАЁ IМЯ
Мi хась Па зня коў (нар. у 1951)  —  вя до мы па эт, 

пра за iк, пе ра клад чык, кры тык, мо ва знаў ца. 

Сак ра тар праў лен ня Са ю за пiсь мен нi каў 

Бе ла ру сi, стар шы ня яго Мiнск ага га рад ско га 

ад дзя лен ня. Лаў рэ ат На цы я наль най 

лi та ра тур най прэ мii, прэ мii iмя П. Броў кi, прэ мii 

«Най леп шая кнi га го да», прэ мii Фе дэ ра цыi 

праф са юзаў Бе ла ру сi i iн шых. Аў тар кнiг паэ зii 

«Ко лер ра дас цi», «Час над зеi», «Лю бi i пом нi», 

«Свя тое пра вi ла...» i iн шых.

Вер шы  —  Мi хась ПА ЗНЯ КОЎ,

му зы ка  —  Яў ген КСЯ НЕ ВIЧ.

Ну і ну!Ну і ну!

П'Я НЫ БАЦЬ КА 
ЎДА РЫЎ СЫ НА 

НА ЖОМ
Вы клі кам хут кай да па мо гі 

і пра ва ахоў ных ор га наў 

за вяр шыў ся дзень у ад ным 

з да моў у вёс цы Кар зу ны 

Чэр вень ска га ра ё на. 59-га до вы 

муж чы на вы ра шыў пра вес ці 

вы ха ваў чы ўрок з 35-га до вым 

сы нам. Ад нак до ва ды баць кі 

не спа да ба лі ся спад чын ні ку. 

Як вы нік — апош ні да стаў ле ны 

ў баль ні цу з пра ні каль ным 

ра нен нем груд ной клет кі.

Ка ля 20 га дзін у дзя жур ную часць 

Чэр вень ска га РА УС па сту пі ла па ве-

дам лен не ад мяс цо ва га жы ха ра пра 

тое, што на па ро зе су сед скай ха ты 

сплы вае кры вёй муж чы на. Не ад-

клад на на да па мо гу вы бы лі хут кая 

і су пра цоў ні кі мі лі цыі.

На мес цы зда рэн ня апе ра тыў ні кі 

ад на ві лі лан цу жок па дзей та го ве-

ча ра. Як па ве дам ляе ад дзя лен не ін-

фар ма цыі і гра мад скіх су вя зяў УУС 

Мінск ага абл вы кан ка ма, на мо мант 

кан флік ту сва я кі зна хо дзі лі ся ў ал ка-

голь ным ап'я нен ні. Хут чэй за ўсё, ме-

на ві та гэ ты факт і паў плы ваў на тра-

гіч ны вы нік гу тар кі па між муж чы на мі. 

Па вод ле па пя рэд ніх звес так, баць ка 

раз зла ваў ся на сы на і ў па ры ве гне-

ву на нёс удар на жом, пры чы ніў шы 

цяж кія ця лес ныя па шко джан ні. Пас ля 

здзейс не на га ўчын ку га ла ва ся мей-

ства пай шоў з до му, ад нак у хут кім 

ча се быў спы не ны апе ра тыў ні ка мі.

Па цяр пе лы зна хо дзіц ца ў баль ні-

цы, яго жыц цю і зда роўю ні чо га не 

па гра жае.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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