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   дня

Мiнск — 6.14 20.05 13.51

Вi цебск — 6.01 19.58 13.57

Ма гi лёў — 6.04 19.56 13.52

Го мель — 6.04 19.49 13.45

Гродна — 6.29 20.20 13.51

Брэст — 6.33 20.17 13.44
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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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УСМІХНЕМСЯ

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Поўня 26 жніўня.

Месяц у сузор’і Авена.

30 ЖНІЎ НЯ

1905 год — на ра дзіў ся (г. Га-

ра док Ві цеб скай воб лас ці) 

Аляк сандр Пят ро віч Са ба леў скі, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за. Скон чыў Ва ен на-ме-

ды цын скую ака дэ мію. З 1937 го да — ка-

ра бель ны док тар на ле да ко ле «Ге ор гій 

Ся доў». У 1937—1940 га дах пад час 812-дзён на га дрэй фу 

ле да ко ла ў Паў ноч ным Ле да-

ві тым акі я не дзя ку ю чы на ма-

ган ням Са ба леў ска га чле ны 
экі па жа не за хва рэ лі на цын гу 
і вы тры ма лі ма ра зы. У Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну ў лі пе ні — ве-
рас ні 1941 го да — удзель нік ба-
ёў на Ле нін град скім фрон це. 
Да 1959 го да на ва ен на-ме ды-
цын скай служ бе, пал коў нік. Па мёр у 1988 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ша ля гі Пу ха віц-
ка га ра ё на) Алесь Ма ка рэ віч, бе ла рус кі 

лі та ра ту раз на вец, кры тык. Аў тар ма на гра фіі «Са ты ра 
Кан дра та Кра пі вы», кніг «Ад пе сень і ду мак на род ных», 
«Фальк лор ныя ма ты вы ў дра ма тур гіі Ян кі Ку па лы» і 
ін шых. Су аў тар пад руч ні каў для сту дэн таў ВНУ «Бе-

ла рус кая вус на -па э тыч ная твор часць», 
«Бе ла рус кая дзі ця чая лі та ра ту ра». Па-
мёр у 1967 го дзе.

1700 год — па ча ла ся Паў ноч ная 

вай на Ра сіі (у скла дзе Паў ноч-

на га са ю за) са Шве цы яй за вы хад да Бал-

тый ска га мо ра, у якой швед скае вой ска бы ло раз гром ле на. 

У той жа час пас ля па ра жэн ня рус кіх вой скаў пад На рвай 

(30 ліс та па да та го ж 1700 го да) Пётр І рэ ар га ні за ваў ар мію, 

ства рыў Бал тый скі флот.

1860 год — на ра дзіў ся Ісак Іль іч Ле ві тан, рус кі 

жы ва пі сец-пей за жыст, пе ра соў нік. З 1898 

го да вы кла даў у Мас коў скім ву чы лі шчы жы ва пі су, скульп-

ту ры і дой лід ства. Пра ца ваў у Кры ме, на Вол зе, у Фін-

лян дыі, Іта ліі, Фран цыі, Швей ца рыі. Май стар ка мер на га, 

лі рыч на га пей за жа, так зва на га пей за жа на строю. Яго 

на зы ва лі пес ня ром рус кай пры ро ды. Ся род тво раў: кар-

ці ны «Пас ля даж джу», «Вя чэр ні звон», «За ла тая во сень» 

і ін шыя. Боль шасць кар цін мас та ка зна хо дзіц ца ў Трац ця-

коў скай га ле рэі. Па мёр у 1900 го дзе.

1873 год — аў стрый ская экс пе ды цыя пад кі раў-

ніц твам Кар ла Вей прэх та і Юлі у са Па ера 

на па рус на-па ра вым суд не «Тэ гет гоф» ад пра ві ла ся на 

по шу кі Паў ноч на-ўсход ня га пра хо ду — най ка ра цей ша га 

мар ско га шля ху па між Еў ра пей скай част кай Ра сіі і Да лё кім 

Ус хо дам. Ад нак ка ра бель быў за ціс ну ты льда мі на паў ноч-

ны за хад ад Но вай Зям лі і 30 жніў ня 1873 го да пры ча ліў 

да бе ра гоў не вя до май зям лі, якая ака за ла ся шы ро кім 

ар хі пе ла гам. Ву чо ныя да лі но ва ад кры тай зям лі імя аў-

стрый ска га ім пе ра та ра Фран ца Іо сі фа І. У 1873 го дзе яны 

да сле да ва лі паў днё вую част ку ар хі пе ла га, а вяс ной 1874 

го да пе ра сек лі яго ўвесь з поўд ня на поў нач на сан ках і 

скла лі пер шую кар ту.

1918 год — эсэр ка Фа ні Кап лан здзейс ні ла за мах 

на стар шы ню СНК РСФСР У. І. Ле ні на.

Ба ю ся іс ці на су моўе. 

А рап там возь муць? Пра-

ца ваць прый дзец ца.

— Ма ма, я па спя хо вая 

са ма да стат ко вая жан чы на. 

Я ма гу ку піць буль бу!

— Да чуш ка, ка пай і не 

раз маў ляй! Буль ба — гэ та 

свя тое!

Ге не рал — строю сал-

дат:

— Ві таю, спа дар ства!

І тут кож ны з сал дат па-

ду маў, што ка лі пра кры-

чаць «Ідзі к чор ту!», то ў 

на тоў пе гэ та га бу дзе не 

чу ваць...

За да ча. Ва ся і Пе ця нес лі 

пі я ні на з 15-га па вер ха ўніз. 

На 7-м па вер се яны су стрэ лі 

Во ву і Са шу, якія нес лі ка на-

пу на верх... 

Пы тан не: як доў га бу дуць 

гля дзець адзін на ад на го 

хлоп цы пе рад тым, як пач-

нуць ма цю кац ца?

НАПРЫКАНЦЫ

ca
ric
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.ru

Вось за што я цябе паважаю,

 дык гэта 

        за тваю 

              пунктуальнасць...

Што мо жа стаць пры чы най свар-

кі са мых род ных і бліз кіх лю-

дзей? Ды лю бая дро бязь, ка лі 

яна вя дзе да крыў ды. А по тым 

не па ра зу мен ні рас туць, мно жац-

ца, ро бяц ца не пе ра адоль ным 

бар' е рам. І ня рэд ка гэ та ад бы ва-

ец ца аль бо па чы на ец ца ў сем' ях, 

ка лі пры хо дзіць па ра да гля даць 

са ста рэ лых баць коў. Вось та ды 

іх дзе ці, бы лыя лю бя чыя бра ты 

і сёст ры, ста но вяц ца амаль што 

во ра га мі...

Гэ тая сям'я не ка лі бы ла ледзь не 

ўзо рам ад но сін. Брат і сяст ра, хоць 

і жы лі за дзве ты ся чы кі ла мет раў 

ад но ад ад на го, кож ны год су стра-

ка лі ся, а пе ра піс ку і тэ ле фа на ван ні 

ме лі, мо жа, ба га цей шыя, чым бы вае 

ў ро дзі чаў, што пра жы ва юць у су-

сед ніх га ра дах. Як толь кі ў про да жы 

з'я ві лі ся не вя лі кія ві дэа ка ме ры, Алег 

ад ра зу ж ку піў апа ра цік ды за пі саў 

сваю да лё кую па ад лег лас ці рад ню. 

А ве ча ра мі ўсёй сям' ёй пра гля да лі 

гэ тыя за пі сы. Ён так шчы ра пе ра жы-

ваў, ка лі ў пля мен ні цы не ла дзі ла-

ся ся мей нае жыц цё. Сяст ра Ла ры са 

так са ма лю бі ла бра та вых дзя цей. 

А на яе юбі леі, да гэ тай па ры ўсе па-

мя та юць, так пра нік нё на га ва ры ла 

пра свай го бра та, як ім га на рыц ца, 

як яго ша нуе. Іх рэд кія су стрэ чы ста-

на ві лі ся са праўд ным свя там.

І ўсё бы ло доб ра. Але ж баць кі 

Але га і Ла ры сы са ста рэ лі і, па коль кі 

жы лі блі жэй да дач кі, па сту по ва пе-

ра бра лі ся да яе. Праў да, Алег і яго 

жон ка ад ной чы пра па ноў ва лі за браць 

іх да ся бе, але сва я кі ад рэ ага ва лі не як 

дзіў на-на пру жа на. По тым усё па кры-

се ўста ля ва ла ся, сын зва ніў сяст ры і 

баць кам кож ны ты дзень. Пер шым па-

мёр баць ка. Ма ці, якой за дзе вя нос та, 

ста ла сла бець.

Кан флікт па чаў ся з-за ава рыі. Алег 

з жон кай тра пі лі ў ДТЗ. На вя лі кае 

шчас це, са мі амаль не па цяр пе лі, а 

вось ма шы на раз бі ла ся ўшчэнт. Брат 

з сяст рой да мо ві лі ся ма ці ні чо га пра 

ава рыю не ка заць, каб не хва ля ваць. 

Так яно і бы ло, па куль праз ча ты ры 

ме ся цы Алег вы пад ко ва ў раз мо ве з 

ма ці не зга даў тую ава рыю. Ба бу ля па-

вох ка ла, па пла ка ла, але ж па дзя ка ва-

ла бо гу, што жы выя і зда ро выя. А вось 

сяст ра ўчы ні ла гран ды ёз ны скан дал 

па тэ ле фо не: маў ляў, ты не му жык, 

сло ва не тры ма еш. Ён апраўд ваў ся, 

ка заў, што не як вы пад ко ва вы рва ла-

ся. З той па ры і па ча ло ся па ха ла дан не 

ў ад но сі нах, якое па сту по ва пе ра рас-

та ла ў ва ро жасць.

Кож ны да дум ваў сваё, ад стой ваў 

улас ную вер сію ма ты ваў дру го га бо ку 

і ад па вед на дзей ні чаў. Брат з жон кай 

рас тлу ма чы лі та кую бур ную рэ ак цыю 

сяст ры яе па да зрэн нем на мер кан-

тыль насць: ска заў ма ці ў спа дзя ван ні 

на ма тэ ры яль ную да па мо гу. У дзя ду-

лі, ве тэ ра на вай ны, з ба бу ляй заў сё-

ды бы лі збе ра жэн ні. А сяст ра яшчэ 

ра ней у іх пра па но ве за браць ста рых 

да ся бе па да зра ва ла той са мы ма-

тэ ры яль ны ін та рэс. Да лей — бо лей. 

Дач ка з зя цем ста лі на строй ваць ба-

бу лю Зою су праць сы на, а яна і слу-

ха ла. У 93 га ды ча ла век не заў сё ды 

мо жа кры тыч на ацэнь ваць сі ту а цыю 

і па во дзі ны дру гіх лю дзей. І ў ад ну 

з чар го вых не пры ем ных раз моў у 

па ры ве эмо цый кі ну ла: «На вош та я 

на огул ця бе на ра дзі ла!» Гэ та га ха-

пі ла, каб сын зу сім па рваў ад но сі ны 

і з ма ці, і з сяст рой. Дай шло да та го, 

што, за ехаў шы за столь кі кі ла мет раў 

на ма гі лу баць кі, ён на ват не зай шоў 

да са мых бліз кіх лю дзей.

У вы ні ку ўсе пе ра жы ва юць, усе па-

ку ту юць і ні хто не здоль ны зра біць той 

са мы крок да пры мі рэн ня ці хоць па-

цяп лен ня ў ад но сі нах. Асаб лі ва па ку туе 

дач ка Але га, унуч ка ба бу лі Зоі. Яна тэ-

ле фа нуе да цёт кі рэ гу ляр на, раз маў ляе 

і з цёт кай, і з ба бу ляй, ка лі той стан 

зда роўя да зва ляе па га ва рыць. Але яе 

ўлас ныя баць кі аб гэ тым не ве да юць, 

бо ў сям'і на кла дзе на свое асаб лі вае 

та бу. Яна вель мі ха це ла б усё пе ра мя-

ніць і вяр нуць мір у ся мей ныя ста сун кі. 

Але ж не мо жа за га даць баць ку, хто б 

там ні быў ві на ва ты, пе ра сту піць це раз 

улас ную гар ды ню, за ехаць да ма ці, аб-

няць яе, ска заць, як яе лю біць, як па-

ку та ваў увесь час ад не па ра зу мен няў 

і дро бяз ных сва рак. І га лоў нае — па-

спець гэ та зра біць, па куль ма ці жы вая, 

каб по тым усё ас тат няе жыц цё не нес ці 

ў са бе ця жар улас най ві ны... Яна не мо-

жа ад кры та аб гэ тым ска заць баць ку, 

бо ён пе ра ры вае на стой лі выя спро бы 

га вор кі на гэ ту тэ му... Яна хо ча, каб з 

ім па га ва рыў які-не будзь аў та ры тэт ны 

ча ла век, ска жам, па жы лы свя тар, які 

мог бы на кі ра ваць на пра віль ны шлях, 

на прык лад, так: «Каб твае баць кі па-

мер лі на шмат ма ла дзей шы мі, не бы-

ло б кан флік ту і ва ро жас ці па між та-

бой і тва ёй сяст рой. Дык хі ба вар та 

ка раць ма ці па гар дай і крыў дай за яе 

доў гі век?..» Яна ма рыць і ўяў ляе са бе, 

як ней кі рэ жы сёр зды мае ме на ві та пра 

іх кі но і па каз вае ім ся бе збо ку, і яны 

ўсве дам ля юць не да рэ чнасць сва іх па-

во дзі н... Яна га то вая са браць іх, сва іх 

баць ку і цёт ку, і кры чаць ім: «Што ж 

вы ро бі це? Так нель га!» Але яна жы ве 

да лё ка ад аба іх, яе ні хто не чуе.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат  
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