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УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.34 20.56 15.22
Вi цебск — 5.18 20.50 15.32
Ма гi лёў — 5.24 20.46 15.22
Го мель — 5.26 20.37 15.11
Гродна — 5.50 21.10 15.20
Брэст — 5.56 21.05 15.09

Iмянiны
Пр. Алімпіяды, Ганны, 
Іраіды, Аляксандра, 
Макара.
К. Дароты, Клаўдзіі, 
Кандрата, Каятана, 
Сікста.

Месяц
Маладзік у 0.51.
Месяц у сузор’і Льва.

1910 год — на ра дзіў ся (вёс ка Но вы 
Па гост, ця пер Мёр скі ра ён) Ге-

надзь Іва на віч Ці то віч, бе ла рус кі эт на му-
зы ка знаў ца, дзе яч ха ра во га мас тац тва, 
ды ры жор, на род ны ар тыст Бе ла ру сі (1955), 
на род ны ар тыст СССР (1968). У 1939 го-
дзе скон чыў Ві лен скую кан сер ва то рыю, у 
1936—1939 га дах вы ву чаў эт на гра фію ў Ві-
лен скім уні вер сі тэ це. У 1939-м ар га ні за ваў 
і ўзна ча ліў ама тар скі Пад лес кі на род ны хор 
у Ля ха віц кім ра ё не. З 1952 го да — ар га ні-

за тар і мас тац кі кі раў нік Дзяр жаў на га ака-
дэ міч на га на род на га хо ру (ця пер но сіць яго 
імя). Збі раў і вы ву чаў бе ла рус кі му зыч ны 
фальк лор. У роз ных ра ё нах Бе ла ру сі за пі-
саў ка ля 3000 на род ных пе сень і тан цаў. У 
на ву ко вых пра цах да сле да ваў му зыч ную 
твор часць сла вян скіх на ро даў, бе ла рус кае 
на род нае шмат га лос се, на род нае вы ка наль-
ніц тва, сты лі су час най на род най пес ні. Аў тар 
пе сень на ўлас ныя сло вы і вер шы бе ла рус кіх 
паэ таў, больш як 60 апра цо вак бе ла рус кіх 
на род ных ме ло дый («Рэ чань ка», «Жа ва-
ро нач кі, пры ля ці це», «Ой, ра на на Іва на» і 
інш.). Му зыч ны рэ дак тар та моў «Ра дзін ная 
паэ зія», «Жар тоў ныя пес ні», шмат том на га 
вы дан ня «Бе ла рус кая на род ная твор часць», 
аў тар тэ ле-і ра дыё пе ра дач. Лаў рэ ат Дзяр-
жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1978), прэ міі Ле нін-
ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1968). Па мёр у 
1986 го дзе.

1958 год — на ра дзіў ся (го рад Мінск) 
Вік тар Сяр ге е віч Ма на еў, бе-

ла рус кі ак цёр, за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі 

(1997), на род ны ар тыст Бе ла ру сі (2011). З 
1980 го да — у На цы я наль ным ака дэ міч ным 
тэ ат ры імя Я. Ку па лы. Вы ка наў ца лі рыч-
ных, дра ма тыч ных, тра гі ка ме дый ных ро-
ляў. Ся род ро ляў: Аду ван чык («Ра да выя» 
А. Ду да ра ва), Мі кі та Зно сак («Ту тэй шыя» 
Я. Ку па лы), Жа даў («Да ход нае мес ца» 
А. Аст роў ска га). Зды маў ся ў філь мах «Лю дзі 
на ба ло це», «Под ых на валь ні цы», «Да вай 
па жэ нім ся!» і ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР (1985), Дзяр жаў най прэ міі Бе-
ла ру сі (1992), прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 
Бе ла ру сі (1985).

1983 год — 30 га доў та му бы ла 
пры ня та па ста но ва ЦК КПСС 

і Са ве та Мі ніст раў СССР «Аб ума ца ван ні 
са цы я ліс тыч най пра цоў най дыс цып лі ны», 
якая пра ду гледж ва ла па ка ран не за вы пуск 
бра ку, пра гу лы і спаз нен ні на ра бо ту, п'ян-
ства на пра цоў ным мес цы. Са мы мі ха рак-
тэр ны мі пры кла да мі яе ажыц цяў лен ня, якія 
ста лі пры ме тай анд ро паў ска га ча су, бы лі 
ма са выя аб ла вы на на вед валь ні каў крам, 
кі на тэ ат раў, цы руль няў, лаз няў у дзён ны 
час.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, па эт, пра за ік, 
дра ма тург, пуб лі цыст, пе ра клад чык, 
кі на сцэ на рыст:

«Ся род тых, ка го хва лю, мо гуць апы-
нуц ца аса біс тыя мае во ра гі (зна чыць, 
аб ста ві ны не да зво лі лі нам зве даць ца ну 
ад но ад на му), а ся род тых, ка го лаю, — 
сяб ры (зна чыць, пры кід ва лі ся са мною 
або не на ро кам, пад на строй, ляп ну лі не-
чу ва ную ду расць). Але я тут хва лю не іх, 
а пра віль ную дум ку, лаю не іх, а дум ку, 
ад якой на хві лі ну не хо чац ца на ле жаць 
да ча ла ве чай гра ма ды. І я раб лю гэ та не 
ана нім на, так што хай ве да юць».
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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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У ста лі цы прай шло га лоў нае 
свя та ску та рыс таў кра і ны 
Fashіon Scooter Fest.

Не каль кі га доў та му ка ля 
150 ску та рыс таў у не звы чай ных 
стро ях вы еха лі на ву лі цы Мін ска, 
каб пры цяг нуць ува гу да сва іх 
транс парт ных срод каў. Гэ тая 
па дзея на столь кі спа да ба ла ся 
кі роў цам двух ко ла вай тэх ні кі, 
што яны вы ра шы лі пе ра тва рыць 
фэст у свое асаб лі вую тра ды цыю.

Сё ле та вя лі кая ка ло на 
ску та рыс таў стар та ва ла ад 
прад пры ем ства «Мо та ве ла» па 
Пар ты зан скім пра спек це і пры бы ла 
ў парк імя Гор ка га. На двор'е ў 
гэ ты дзень пад рых та ва ла шмат 
сюр пры заў, але не ка то рыя ўсё ж 
ад ва жы лі ся пры ехаць да мес ца 
збо ру ў дзе ла вых стро ях і на ват 
сты лі за ва ных кас цю мах.

Па мер ка ван ні ар га ні за та раў 
фес ты ва лю, га лоў ная мэ та 
пра вя дзен ня Fashіon Scooter Fest 
— па ка заць, што ску тар не толь кі 
паў на праў ны ўдзель нік да рож на га 
ру ху, але і са мы крэ а тыў ны і 
зруч ны спо саб пе ра мя шчэн ня па 
га рад скіх ву лі цах.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 
фо та аў та ра.

ЗЗ    ВЕТ РЫ КАМ!ВЕТ РЫ КАМ!
ЗахапленніЗахапленні  ��

— Наш палёт будзе праходзіць 
над морам.

Што га до вы між на род ны фес ты валь 
«Мо та льскія пры сма кі» ў Іва наў скім ра ё не 
на гэ ты раз прой дзе пад зна кам 1025-год-
дзя Хры шчэн ня Ру сі. Свя та рас пач нец ца 
10 жніў ня ўра чыс тай служ бай у Спа са-Пра-
аб ра жэн скай царк ве вёс кі Мо таль. Пас ля 
лі тур гіі вер ні кі і гос ці прой дуць хрэс ным 
хо дам на цэнт раль ную пло шчу.

Як заў сё ды, бу дуць раз гор ну ты «смач ныя 
пад вор кі» роз ных аг ра га рад коў і сель са ве таў. 
У пра гра ме — кон курс-дэ гус та цыя «Па ра ды 

ба буль — май стэр ства ўну каў», май стар-
кла сы ку лі на раў Бе ла ру сі і за меж жа. Мо та-
льскі му зей на род най твор час ці за про сіць на 
ад крыц цё свай го ар хеа ла гіч на га фі лі яла. І, 
без умоў на, бу дзе пра ца ваць проць ма пля цо-
вак па ганд лі ўся ля кі мі пры сма ка мі кштал ту 
«Усе ла сы на мо та льскія каў ба сы» або «Мо-
та льскія ка ра ваі на ўсе гус ты вы бі ра ем». А 
яшчэ ча ка ец ца шмат му зы кі, пе сень і тан цаў. 
Ма та ля не ча ка юць гас цей.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ФЕС ТЫ ВАЛЬ «МО ТА ЛЬСКІЯ ПРЫ СМА КІ» ПАЧ НЕЦ ЦА 
ЎРА ЧЫС ТАЙ СЛУЖ БАЙ І ХРЭС НЫМ ХО ДАМ

НА ТОК-ШОУ 
ПА ДА РЫ ЛI НЕ МАЎ ЛЯТ

Амiр Лi я кат Ху сейн з'яў ля ец ца вя ду чым па-
пу ляр на га па кi стан ска га ток-шоу, у час яко га ён 
ла дзiць роз ныя кон кур сы. За пра вiль ны ад каз 
гле да чы атрым лi ва юць ма та цык лы, ма бiль ныя 
тэ ле фо ны i iн шыя пры зы. Ня даў на па кi стан скiя 
тэ ле ка на лы па ча лi ак тыў на зма гац ца за рэй-
тын гi, жа да ю чы пры цяг нуць як ма га больш гле-
да чоў. Амiр Ху сейн у чар го вым вы пус ку свай го 
ток-шоу пай шоў на бес прэ цэ дэнт ны крок, уру-
чыў шы двум гле да чам, якiя пе ра маг лi ў кон-
кур се, не маў лят (!). Сем'i, якiя атры ма лi дзя-
цей у якас цi «пры за», прай шлi ўсе не аб ход ныя 
для ўсы наў лен ня пра цэ ду ры да ток-шоу, якое 
ста ла ары гi наль най цы ры мо нi яй па пе ра да чы 
не маў лят но вым баць кам. У сваю чар гу, для 
но ва спе ча ных баць коў «прыз» стаў та кой жа 
не ча ка нас цю, як i для ўсiх ас тат нiх гле да чоў. 
Ня гле дзя чы на тое, што гра мад скасць асу дзi-
ла но ва ўвя дзен не Амi ра Ху сей на, тэ ле вя ду чы 
мае на мер пра цяг нуць гэ тую прак ты ку. Больш 
за тое, ён звяр нуў ся да бед ных жы ха роў Па-
кi ста на, якiя ма юць на мер ад мо вiц ца ад сва iх 
но ва на ро джа ных дзя цей, каб яны пе ра да ва лi 
не маў лят яму, а ён зной дзе iм но вую сям'ю праз 
сваё тэ ле шоу.

Ну i ну!Ну i ну!  ��
Жон ка і муж.
— Да ра гі, мне якую су кен ку апра-

нуць? Гэ ту ці вось гэ ту?
Муж (не ад ры ва ю чы ся ад га зе ты):
— Дык абедз ве ні чо га.
— А я не ха чу вы гля даць «ні чо га». Я 

ха чу вы гля даць за хап ляль на!
— Ну та ды апра ні ад ра зу абедз ве. 

Бу дзе за хап ляль на!

Жон ка сі ноп ты ка ве ры ла свай му 
му жу мак сі мум на тры дні на пе рад.

Дзе ці ў сад ку:
— A мя не бу сел пры нёс!
— А мя не з ін тэр нэ ту спам па ва лі!
— А ў нас сям'я бед ная, та та сам усё 

ро біць!

ЗапрашальнікЗапрашальнік  ��


