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Нефармат

СЁННЯ

Не даць сябе ў крыўду
Днямi ў сецiве з'явiлася
iнфармацыя пра тое, як у
Ганцавiцкiм раёне, што на
Брэстчыне, сямейная пара
адбiвалася ад рабаўнiка.
Нехта скажа: часткова i сам
гаспадар вiнаваты, спакушаў маральна няўстойлiвых
асоб сваiмi расповядамі пра
выгадную здзелку. Нядаўна чалавек прадаў кватэру,
чаму ж не пахвалiцца? Пра
тое, дзе трымаў грошы, ён
падчас гу таркi, хутчэй за
ўсё, не паведамляў. Але
думка пра чу жую схованку не давала спакою яго
29-гадоваму таварышу па
рабоце.
I аднойчы мужчына выправiўся на справу. Вiдаць,
ён лiчыў, што добра падрыхтаваўся. Нацягнуў шапку
на вочы, твар закрыў медыцынскай маскай. Вось
ужо — каму эпiдэмiя навала, а каму знаходка. Закрыў палову твару i думаў,
не пазнаюць. Голас змянiў.
Вiдаць, трэнiраваўся перад
гэтым, пралiчваў варыянты
рабаўнiцтва i адступлення,
не ўлiчыў толькi аднаго...
Але аб усiм па парадку.
Як сведчыць iнфармацыя
праваахоўных органаў, невя до мы за лез у дом да
сямейнай пары ноччу, калi людзi спалi. Ён, як мог,
абшукаў памяшканне. Паспрабуй знайдзi схованку ў
чужой хаце, ды яшчэ ноччу,
калi побач спяць людзi! Не
знайшоўшы нiчога, злодзей
ра шыў ся на край насць.

Накiнуў вяроўку на шыю
гаспадару, разбудзiў яго i
стаў душыць, да таго ж змененым голасам патрабаваў
грошы. Не ўлiчыў зламыснiк, што побач з мужам была жонка, якая прачнулася
ды заехала рабаўнiку па
карку. Тым часам i гаспадар
змог вызвалiцца ад вяроўкi,
разам яны так далi нязванаму вiзiцёру, што ў таго пяты
заблiшчалi. Ён уцякаў з усiх
ног, нават пра свой заплечнiк забыўся, з якiм прыйшоў.
Апошнi аказаўся армейскiм
рэчавым мяшком, што вывеў на след таго, хто замахваўся на чужую маёмасць.
На такiх мяхах змяшчаюцца
бiркi з прозвiшчам i iнiцыяламi вайскоўца. Праўда,
няўдачлiвы рабаўнiк узяў з
сабой не сваю рэч, але для
прафесiяналаў вылiчыць саслужыўцаў таго, чыё прозвiшча пазначана на бiрцы,
аказалася справай тэхнiкi.
Адным словам, да яго прыйшлi з вiзiтам тыя, каго ён яўна не чакаў. I хоць малады
мужчына аднекваўся, гаварыў пра ўкрадзены ў рабочай бытоўцы мех, версiя
пра крадзеж не вытрымала
пра вер кi. Да вя ло ся прызнацца. Аператыўнiкам ён
расказаў, як рыхтаваў свой
паход па лёгкiя грошы, як
рабiў цёмную справу. Нечаканым для яго стаў актыўны адпор сужэнцаў, ён
пабаяўся, што пазнаюць, i
кiнуўся на ўцёкi. Вось што
значыць — не разгубiцца,
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год — пачалося ўзвядзенне
Бабруйскай крэпасцi. У земляных работах былi занятыя 13 батальёнаў з войскаў Рэзервовай армii генерала
Мiхаiла Мiларадавiча. Акрамя салдат для
ўзвядзення крэпасцi прыцягвалiся наёмныя спецыялiсты
з Магiлёўскай, Мiнскай i Чарнiгаўскай губерняў.
год — нарадзiўся Мiкалай Iванавiч Гурскi,
беларускi мовазнавец, кандыдат фiлалагiчных навук, прафесар. Аўтар падручнiка для ВНУ «Параўнальная граматыка рускай i беларускай моў». Сааўтар падручнiкаў i дапаможнiкаў для розных навучальных
устаноў на беларускай i рускай мовах.
год — нарадзiўся Алег Iгнатавiч Семянкоў,
беларускi вучоны ў галiне тэхнiчнай кiбернетыкi i iнфарматыкi, кандыдат тэхнiчных навук, прафесар. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi, Дзяржаўнай
прэмii СССР.
год — нарадзiлася Таццяна Сяргееўна
Марозкiна, беларускi вучоны ў галiне эксперыментальнай анкалогii, доктар бiялагiчных навук, прафесар. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi.
год — нарадзiўся Леанiд Рыгоравiч Бiтно,
беларускi вучоны ў галiне электроннага машынабудавання, доктар тэхнiчных навук. Аўтар навуковых прац па стварэннi аўтаматаў, аснашчаных тэхнiчным
зрокам, для абсталявання зборкi вырабаў мiкраэлектронiкi. Лаўрэат Дзяржаўнай прэмii Беларусi.
год — за вер ша на будаўнiцтва Белага дома ў Вашынг тоне, першымi яго гаспадарамi сталi шосты прэзiдэнт ЗША Джон Адамс з
жонкай.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

а праявiць рашучасць у крытычны момант! Вiдаць, людзям паспрыяла, што яны
былi ўдваiх супраць аднаго. Памятаеце, як у Маякоўскага: «Горе одному, один
не воин — каждый дюжий
ему господин, и даже слабые, если двое». Тут жа, па
ўсiм вiдно, аказалiся двое, i
неслабыя.
А вось у Кастраме два
ме ся цы та му 91-га до вая
пенсiянерка сумела даць
ад пор ра баў нi ку i ста ла
ге ра i няй вы пус каў на вiн.
Расiйскi зламыснiк распрацаваў цэлую сiстэму па адбiраннi грошай у пажылых
людзей. Спачатку ён хадзiў
па кватэрах пад выглядам
ра бот нi ка ка му наль най
службы, праводзiў апытанне, а заадно даведваўся,
дзе пражываюць старыя,
найперш адзiнокiя людзi.
I потым ужо ў адпаведным
абмундзiраваннi прыходзiў
у кватэру, прадстаўляўся
сантэхнiкам, прапаноўваў
памяняць нейкую дэталь у
сантэхнiчным абсталяваннi, а за работу патрабаваў
грошы па неймаверна завышаным тарыфе. I вiдаць,
аддавалi, калi раней не было зваротаў у палiцыю. Пакуль не прыйшоў да 91-гадовай грамадзянкi. Калi за
замену сiфона «сантэхнiк»
за па тра ба ваў сем ты сяч
рублёў, пенсiянерка адмовiлася плацiць. Тады ён схапiў
з халадзiльнiка грошы, якiя
там ляжалi. Але гаспадыня

Месяц

Сонца
ўча пi ла ся ў яго мёрт вай
хваткай i не давала выйсцi.
Спалохаўшыся, ён неяк усё
ж вырваўся з рук бабулi,
кiнуў грошы i ўцёк. Ды па
гарачых слядах быў затрыманы аператыўнiкамi.
I зноў сыграў фактар нечаканасцi. Яны, рабаўнiкi,
агрэсары, як правiла, не чакаюць супрацiўлення, часта
самi бываюць баязлiўцамi
па натуры, таму i рашаюцца на рабаванне, агрэсiю, i
не толькi вось такую яўную.
Нярэдка людзi церпяць ад
хамаў, дурняў, рознага роду прайдзiсветаў эпiзадычна альбо гадамi, бо знаходзяцца ў падначаленым
становiшчы цi ў сямейнай
залежнасцi. Бывае, што даваць адпор няма сэнсу, бо
адразу вiдавочна: нiчога не
зменiцца, толькi нервы сабе
псаваць. А здараецца, што
i небяспечна для здароўя
цi жыцця, калi, напрыклад,
той жа рабаўнiк спрактыкаваны альбо мае падзельнiкаў. Лепей ужо грошы ды
каштоўнасцi аддаць. Толькi ў рашучы момант важна
прыгледзецца ды адчуць
яго сла бiн ку, ка лi ён не
вельмi ў сабе ўпэўнены. Тады можна паднатужыцца i
так яму адвесiць — аднаму
поўхай, iншаму словамi, каб
дзясятаму заказаў. Не даць
сябе ў крыўду часам азначае ўсвя до мiць улас ную
годнасць i атрымаць задавальненне ад устаноўленай
справядлiвасцi.
Святлана ЯСКЕВIЧ.
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год — нарадзiўся Крыстафер Сiднэй Кокерэл, англiйскi iнжынер-вынаходнiк, якi стварыў у 1955-м судна на паветранай падушцы.
год — у Вялiкiм Трыанонскiм палацы Версаля (Францыя) падпiсаны мiрны дагавор
памiж краiнамi-пераможцамi ў Першай сусветнай вайне
i Венгрыяй, якая пацярпела паражэнне (Трыанонскi мiрны дагавор).
год — на радзiўся Вiк тар
Васiлевiч Цiханаў, савецкi
хакеiст. Шматразовы чэмпiён СССР, трохразовы алiмпiйскi чэмпiён, васьмiразовы
чэмпiён свету. Легендарны
хакейны трэнер, якi дамогся
са сваёй камандай 11 разоў
звання чэмпiёнаў свету. Яго iмя занесена ў Музей алiмпiйскай славы ў Лазане.
год — адкрыццё стадыёна «Дынама» ў
Маскве. У першым футбольным матчы на
полi новага стадыёна сустрэлiся каманды маскоўскага i
кiеўскага «Дынама». З лiкам 8:5 перамаглi масквiчы.
год — нарадзiлася Анджалiна Джалi, амерыканская актрыса, кiнарэжысёр, сцэнарыстка,
прадзюсар, фотамадэль, пасол добрай волi ААН. Уладальнiца прэмii «Оскар», трох прэмiй «Залаты глобус» (першая
актрыса ў гiсторыi, якая тры гады запар выйгравала прэмiю) i дзвюх «Прэмiй Гiльдыi кiнаакцёраў ЗША».
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Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.42
4.23
4.32
4.37
4.59
5.08

21.35
21.32
21.25
21.12
21.48
21.40

16.53
17.09
16.53
16.35
16.49
16.32

Першая квадра 30 мая.
Месяц у сузор’і
Стральца.

Iмянiны
Пр. Івана, Міхаіла,
Уладзіміра.
К. Эмы, Караля,
Францішка.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
— Доктар, што рабіць?
Я ўвесь час размаўляю
сам з сабой.
— Перашкаджаеце блізкім?
— Не, я жыву адзін.
— Дык размаўляйце на
здароўе.
— Ах, доктар, калі б вы
ведалі, які я нудны.
— Учора мне хацелі даць
па мордзе!

— Адкуль ты ведаеш?
— Таму што далі.
— А кажаш, хацелі...
— Дык калі б не хацелі,
не далі б!
— Мадам! Вашы першыя чатыры мужы атруціліся грыбамі, пяты зваліўся з лесвіцы. Як вы гэта
растлумачыце?
— Пяты не любіў грыбы.

1975

ГАРАЦЫЙ:
«Хто шмат чаго дабiваецца, таму многага
не хапае».
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