
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Цімафея.

К. Марыяны, Пятра, 
Эразма.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.44 21.32 16.48

Вi цебск — 4.26 21.29 17.03

Ма гi лёў — 4.34 21.22 16.48

Го мель — 4.39 21.10 16.31

Гродна — 5.01 21.46 16.45

Брэст — 5.10 21.38 16.28
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1 чэрвеня 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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УСМІХНЕМСЯ

Сар дэч на він шую з рэ гіст ра цы яй 

шлю бу даб ра чын ні цу, пры га жу ню 

і ра зум ні цу Люд мі лу 

Са ка лоў скую і яе абран ні ка 

Паў ла. Зы чу аба ім моц на га 

зда роўя, зго ды, даб ра бы ту, 

а га лоў нае — за ха ваць па чуц ці, 

якія звя лі вас ра зам!

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Поўня 29 мая.

Месяц у сузор’і 
Вадаліва.

2 ЧЭР ВЕНЯ

1856 год — на ра дзіў ся (г. Ма гі-

лёў) Аляк сей Аляк се е віч 

Дро быш-Дра бы шэў скі, жур на ліст, лі та-

ра тар, кры тык і пе ра клад чык. Удзель ні-

чаў у рэ ва лю цый ным ру ху. Арыш та ва-

ны за рас паў сюдж ван не рэ ва лю цый най 

лі та ра ту ры. З 1880 го да быў у ссыл цы ў Сі бі ры. Аў тар 

ар ты ку лаў «На ры сы зо ла та пра мыс ло вас ці ў Ені сей скай 

тай зе». У кан цы 1888-га пе ра ехаў у Ка зань, су пра цоў ні чаў 

з «Ка зан ским биржевым листком». У 1889—1890 га дах — 

сак ра тар і фак тыч ны рэ дак тар «Волж ско го вестника». 

У ар ты ку ле «Адам Міц ке віч» прад стаў ляў Міц ке ві ча як па-

пя рэд ні ка Ф. Да ста еў ска га і Л. Талс то га. У 1893—1894-м — 

рэ дак тар га зе ты «Вол гарь», паз ней уз на ча ліў «Са мар скую 

га зе ту». Па мёр у 1920 го дзе.

1942 год — на ра дзіў ся Эду ард Ва сіл е віч Ма ла-

фе еў, бе ла рус кі і са вец кі спарт смен і трэ нер 

(фут бол), май стар спор ту СССР між на род на га кла са, за-

слу жа ны май стар спор ту СССР, за слу жа ны трэ нер Бе-

ла ру сі і СССР. У 1963—1972 га дах гу ляў на па да ючым у 

скла дзе мінск ага «Ды на ма». З 1963 го да ў скла дзе збор най 

ка ман ды СССР ады граў 40 мат чаў, за біў шэсць мя чоў. 

З 2000 па 2003 га ды Э. Ма ла фе еў уз на чаль ваў збор ную 

Бе ла ру сі па фут бо ле. Ме на ві та пры ім збор ная да сяг ну ла 

най леп ша га вы ні ку на сён няш ні мо мант: у ад бо рач ным 

цык ле чэм пі я на ту све ту—2002 бе ла ру сы ледзь не вый шлі 

ў сты ка выя мат чы, за ня ўшы трэ цяе мес ца ў гру пе.

1943 год — на ра дзіў ся Юрый Іва на віч Іва шчан ка, 

бе ла рус кі ар хі тэк тар. Ся род ра бот — жы-

лыя да мы ў Мін ску па ву лі цах Я. Ко ла са, А. Ма ка ён ка, 

А. Бур дзей на га. Удзель ні чаў у ства рэн ні Рэс пуб лі кан ска га 

ка та ло га ін дуст ры яль ных вы ра баў і рас пра цоў цы асоб ных 

се рый буй на па нэль ных жы лых да моў і блок-сек цый для 

Го ме ля, Брэс та, Грод на і ін шых га ра доў. Лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1842 год — вый шаў з дру ку пер-

шы том паэ мы Мі ка лая Го-

га ля «Мёрт выя ду шы».

1844 год — дзень на ра джэн ня Ва-

сі ля Дзміт ры е ві ча Па ле на ва 

(1844—1927), рус ка га мас та ка-пе ра соў ні-

ка, са праўд на га чле на Пе цяр бург скай ака дэ міі мас тац тваў. 

Аў тар пей за жаў, кар цін на бы та выя і гіс та рыч ныя тэ мы.

1926 год — на ра дзіў ся Кан стан цін Анд рэ е віч 

Тра нёў, са вец кі пісь мен нік, дра ма тург. Аў-

тар апа вя дан няў пра да рэ ва лю цый ную вёс ку («Шэсць 

тыд няў», «На кір ма шы», «Най мі ты»), на род най тра ге дыі 

«Пу га чоў шчы на», а так са ма ге ра іч най дра мы пра гра ма-

дзян скую вай ну «Лю боў Яра вая», па стаў ле най упер шы ню 

на сцэ не Ма ло га тэ ат ра ў Маск ве 22 снеж ня 1926 го да. 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

1955 год — ды рэк ты вай Ге не раль на га шта-

ба Уз бро е ных Сіл СССР на тэ ры то рыі 

Ка зах ста на быў сфар мі ра ва-

ны 5-ы На ву ко ва-да след чы 

вы пра ба валь ны па лі гон Мі-

ніс тэр ства аба ро ны СССР. 

Ця пер Бай ка нур — адзі ны і 

най буй ней шы ў Еў ра зіі кас-

ма дром.

За піс у тэ ат раль най кні-
зе вод гу каў пас ля прэм' е ры 
чар го вай па ста ноў кі «Ган ны 
Ка рэ ні най»:

«Ні ко лі яшчэ я 

так не ча каў цяг-

ні ка».

— Со фач ка, 

ра дасць мая, ка лі 

лас ка, га ва ры ці-

шэй! Ты так кры-

чыш, што я ўжо 

паў га дзі ны не ма-

гу зра зу мець, у 

чым ме на ві та ты 

аб са лют на ма еш 

ра цыю!

Здаць эк за ме-

ны ў ДАІ і атры-

маць пра вы — у 

гэ тым як раз ня-

ма ні чо га скла да-
на га.

А вось му жу да ка заць, што 
ўме еш кі ра ваць, каб да зво ліў 
браць сваю ма шы ну, вось гэ-
та рэ аль ная праб ле ма!

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

Яў ген Пя сец кі 

(нар. 07.01.1949) — 

бе ла рус кі па эт, член 

Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі. Жур на ліст, 

адзін з най ста рэй шых 

фо та ка рэс пан дэн таў кра і ны. 

Уз на га ро джа ны ме да лём 

Фран цыс ка Ска ры ны.

З Яў ге нам Пя сец кім 

мы зна ё мыя з дзі ця чых 

га доў. Жы лі на ад ной 

ву лі цы, ву чы лі ся ў ад ной 

зе ле на бор скай шко ле, 

дзе бе ла рус кую мо ву 

вы кла да ла мая ма ці... 

Сён ня, праз столь кі га доў 

пас ля на ша га зна ём ства, 

я ра зам з зем ля ком 

і школь ным сяб рам ра ды 

пра па на ваць вам сваю 

но вую пес ню.

Вер шы — Яў ген Пя сец кі, 
му зы ка — Яў ген Кся не віч

Куп лет 1:
Бы ло свет ла і ці ха ў ха це,
Клён да ган ку хі ліў ся ў жур бе.
На да ро гу мне зы чы ла ма ці:
«Хай Гас подзь бе ра жэ ця бе!»
Пры пеў:
Ні ко лі ў Бо га не пра шу ні чо га —
На што мне той за лі шак, ка лі маю
Акра ец хле ба, даль нюю да ро гу
І ма ці, што мя не ча кае.
Куп лет 2:
Ус па мін гэ тай свет лай да лі
Жыц ця дай ную моц дае.
Коль кі по тым мне лю дзі ка за лі:
«Хай Гас подзь бе ра жэ ця бе!»
Куп лет 3:
Не па гас не агонь прад іко наю,
Не за цяг не чу жын скі хаў рус,
По куль чую кры жом бла слаў лё нае:
«Хай Гас подзь бе ра жэ Бе ла русь!»

Праз 35 га доў пас ля та го, як рэ жы сёр Ігар Даб ра лю-

баў прад ста віў міль ё нам гле да чоў Са вец ка га Са ю-

за леп шую ка ме дыю 1983-га — фільм «Бе лыя ро сы», — 

у Грод не па ста ві лі пом нік ге ро ям кі на стуж кі. Драў ля ная 

скульп тур ная кам па зі цыя, уста ля ва ная по бач з мес цам 

зды мак у ра ё не бы лой вёс кі Дзе вя тоў ка, уклю чае по ста ці 

Фя до са Хо да са, яго су се да Ці ма фея і са ба кі па мя нуш цы 

Ва лет. На ства рэн не пом ні ка яго аў та ру Ва сі лю Бу ла ку 

спат рэ бі ла ся больш як тры ме ся цы.

Як раней пісала «Звязда», скульп ту ра на гад вае вя до мую 

ка міч ную сцэ ну з філь ма, у якой Фя дос (Усе ва лад Са на еў) і 

Ці ма фей (Ба рыс Но ві каў) «ля чы лі ся» це шчы най на стой кай 

на га рэл цы: спа чат ку да лі яе па каш та ваць са ба ку, по тым 

ужы лі са мі, а ў вы ні ку, пе ра па ло ха ныя тым, што са ба ка 

злёг, па бег лі ў баль ні цу пра мы ваць страў ні кі...

Не ўза ба ве пла ну ец ца доб ра ўпа рад ка ваць тэ ры то рыю 

ва кол пом ні ка і му ля жа ка ло дзе жа, што так са ма фі гу ра ваў 

у філь ме, каб зра біць мес ца па пу ляр ным для ад па чын ку 

са міх га ра джан і шмат лі кіх ту рыс таў.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

СПО ВЕДЗЬ

«БЕ ЛЫЯ РО СЫ» ЗНОЎ ПРЫЙ ШЛІ Ў ГА РОД НЮ
Гэ тым ра зам у вы гля дзе пом ні ка

На слы хуНа слы ху  

Фо
 та

 Б
ел

 ТА
.

Сяб роў ка Але на Даў жа нок, г. Мінск.

Я табе  дзясяты раз паўтараю — 
не было сёння зарплаты, не было!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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