НАПРЫКАНЦЫ

16 жніўня 2013 г.

 Жыццёвiнкi
там працаваў вядомы педагог-наватар
з Кiраваградчыны Васiль Сухамлiнскi.
Грыбы перабралi. А я не спяшаюся
з-за стала. Гляджу на жонку i злёгку
ўсмiхаюся: стаяла, аказваецца, i ты ў
куце. Прыгадаў i я кут у класе, у якiм
стаяў. Было. Толькi, у адрозненне ад
жончынага, я не бачыў краем вока праз
шыбiну, як бурылi царкву. Проста ў нас
кут быў цёмны, ды i не было ў вёсцы
царквы. Валi ж пашанцавала: нiхто з
аднакласнiкаў не бачыў, а яна — бачыла. Яна сфатаграфавала ў памяцi
той момант на ўсё жыццё.
А за што, пытаецеся, паставiлi ў кут?
Не магла вымавiць лiтару «р», а настаўнiцу звалi «Праскоў'я Хрыстафораўна».
Тая нiчога не прыдумала лепшага, як

ды трэба? Ведайце, з кiм маеце справу,
аднак!..
I яна горда трымала галаву, не зводзячы вачэй з кампосцера, якi быў
перад самым носам. Ну, цяжка табе
закампасцiраваць талончык — адыдзi,
калi ласка, убок, iншыя гэта зробяць.
Не — стаiць, як прыкiпела, на адным
месцы.
...Праз тыдзень недзе я пазнаў у тым
жа тралейбусе мужчыну, якi абураўся
паводзiнамi дзяўчыны. Павiталiся, як
старыя знаёмыя. Разгаварылiся. Прыгадалi i выпадак з кампасцiраваннем
талончыка.
— У той гiсторыi ёсць працяг, — хiтравата-загадкава паглядзеў на мяне
мужчына.— Калi цiкава, то раскажу.

калi стаяў твар у твар з мiлiцыянерам
ДАI, паплылi кругi, i ён нават пахiснуўся. Адразу ж убачыў раз'юшаны твар
жонкi, якая, дарэчы, учора ў кампанii — хто прыдумаў гэты дзень нараджэння адзначаць у нядзелю, перад
працай, папытаць бы! — перасцерагала яго: «Мiця, хопiць! Заўтра ж табе
за руль!..»
Не паслухаўся, аднак. Што ж i сапраўды цяпер рабiць, як шукаць выйсце з гэтай складанай сiтуацыi? Жонка
пакрычала-павыхоўвала мужа, але ж
i сцямiла, што адным крыкам справу
не вырашыш, i яны селi за стол i доўга
меркавалi: да каго б звярнуцца, каб
паспрыяў вярнуць пасведчанне? Перабралi ўсiх сваякоў i знаёмых — няма такiх. Аднак потым
жонка ўспомнiла, што
некалi вучылася ў адным класе з хлопцам,
якi зараз займае высокую пасаду. Хiба да
яго падысцi? Усё ж —
ад на клас нiк, зям ляк.
Ды i Мiця павiнен яго
ведаць — у вёсцы ж
сустракалiся, i не раз. Таму настрой
у мужа i жонкi адразу падняўся, i яны
сабралiся да свайго выратавальнiка. I
той увайшоў у становiшча, паспрыяў,
каб пасведчанне кiроўцы Грышачкiну
вярнулi.
Атрымаўшы дакументы, шчаслiвы
Грышачкiн павёз неўзабаве груз у Маскву. Там яго сустрэў прадстаўнiк фiрмы,
для якой прызначаўся груз, i прапанаваў
спярша паснедаць (была ранiца), а тады
i заняцца справамi. Паабедалi паблiзу ў
кавярнi, а калi вярнулiся, грузу ў фуры
не аказалася. Больш цяжкай хвiлiны ў
жыццi шафёра не было. Знiк груз на
дваццаць тысяч даляраў! Кiнулiся тудысюды — нiчога не дапамагло. Так нi з
чым i вярнуўся ў свой горад Грышачкiн.
Але дамоў не паехаў. Паехаў да жончынага земляка, увайшоў у кабiнет, не
зважаючы на пярэчаннi сакратаркi, i з
парога накiнуўся на яго:
— Што ж ты нарабiў, землячок?! Навошта ты вярнуў мне правы? Навошта,
я ў цябе пытаю, а?!
I, няўпэўнена ступаючы, Грышачкiн
пакiнуў кабiнет, нiчога больш не сказаўшы чалавеку, якi некалi выручыў
яго з бяды. Але ж хто думаў, што да
другой бяды, яшчэ больш жорсткай,
цяжкай, так блiзка, усяго адзiн крок?..
6.
На кавеньку, якая сiратлiва стаяла,
прыткнутая да касы, адразу звярнулi
ў краме ўвагу.
— Чый гэта кiёк? — першай узяла
кавеньку адмiнiстратар залы: так у яе
было напiсана на жэтончыку, прымацаваным да жакецiка.— Людзi, чый
гэта кiёк?
Людзi ж праходзiлi мiма: той-сёй
моўчкi пацiскаў плячыма, нехта раiў
пачакаць, маўляў, хто забыўся, вернецца сам, забярэ, бяды тае.
Прайшло некалькi дзён. Па кавеньку так нiхто i не прыйшоў. Але яе не
прыбiралi з вiднага месца — а раптам
знойдзецца гаспадар?
А жанчына з жэтончыкам на жакецiку паглядзела аднойчы на кавеньку,
усмiхнулася i прамовiла да сябровак:
— А ведаеце, некаму яна ўжо i не
трэба, мусiць? Калi забылiся... Чалавек,
значыць, паправiўся, не хварэе... А каб
няможна было яму iсцi ад нас, з крамы,
дадому — адразу б успомнiў пра яе. На
аднаго здаровага чалавека, выходзiць,
стала больш. Гэта ж вельмi добра!
Васiль ТКАЧОЎ

Міжнародны дзень бяздомных жывёл. Адзначаецца па прапанове Міжнароднага таварыства правоў жывёл ЗША.
год — нарадзіўся Леанід Ігнатавіч Бяда,
генерал-лейтэнант, двойчы Герой Савецкага Саюза (1944, 1945). У Вялікую Айчынную вайну
са жніўня 1942 года на Сталінградскім, Паўднёвым,
4-м Украінскім, 3-м Беларускім франтах — пілот, камандзір эскадрыллі штурмавога авіяпалка. Удзельнік
Сталінградскай бітвы, вызвалення Беларусі, Украіны,
Літвы, наступальных аперацый ва Усходняй Прусіі і
Польшчы. Здзейсніў 214 баявых вылетаў. Пасля вайны камандаваў авіяцыйным палком, дывізіяй, авіяцыяй Беларускай ваеннай акругі. Загінуў у 1976 годзе ў
аў такатастрофе. Яго іменем названы вуліцы ў Мінску
і Лідзе, імя прысвоена авіяцыйным клубам, моладзевым будаўнічым атрадам. Леанід Бяда — ганаровы
грамадзянін Ліды.
год — у Брэсце ў сям'і
банкаўскага служачага нарадзіўся Менахем Бегін,
будучы прэм'ер-міністр Ізраіля і
лаўрэат Нобелеўскай прэміі міру.
З юных гадоў ён быў актыўным
сіяністам і ў канцы 1930-х стаў вядомай палітычнай фігурай. НКУС
арыштаваў Бегіна ў 1939 годзе ў
Вільні, куды той уцякаў з Польшчы, ратуючыся ад фашысцкай
акупацыі. Яго асудзілі да васьмі
гадоў зняволення, але праз год
нечакана вызвалілі з Пячорлага.
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1913

пакараць: «Пакуль не звернешся да
мяне як трэба, стой у куце!»
Iншы раз з кута, аказваецца, далёка
бачыцца... i на ўсё жыццё.
3.
Еду ў тра лей бу се. Улад ка ваўся
ўдала: сяджу. Назiраю, што робiцца
за акном. А што там робiцца? Хлопцы ў спецвопратцы мяняюць на суседняй вулiцы трубы ацяплення, узадралi
асфальт, горы зямлi... Не паспелi за
лета, прыхапiлi восень. I ўсюды легкавiкi, легкавiкi. Налеплены каля офiсаў i
цягнуцца ўзбоч, спераду i ззаду. Нехта
за спiнай кажа: «Усе вулiцы ў горадзе,
дзе толькi можна было, пашырылi, а
ўсё роўна цесна. Хутка ў Гомелi нашым
на працу будзеш дабiрацца, як у той
Маскве... Столькi машын! А ў гаражах
жа колькi iх стаiць!»
Ну, i так далей. Едзем, адным словам. Нiчым бы не запомнiлася i гэтая
чарговая мая паездка ў цэнтр горада,
каб не разыграўся маленькi спектакль.
Мужчына, якi падсеў да мяне, працягнуў дзяўчыне, што стаяла блiжэй да
кампосцера, талончык: прабi, родненькая. Дзяўчына зрабiла выгляд, што не
чуе, тады ён тармаснуў яе за рукаў: цi
чуеш ты? Нуль увагi. Талончык прабiлi
iншыя людзi. А дзяўчына хоць бы што
— моўчкi трымалася за поручань. Потым ёй талончык працягнула бабулька.
Тая ж рэакцыя. Мо недачувае? Дык не
ж, тузаюць за рукаў. Ды i на твар паглядзiце яе — усё яна чуе i бачыць,
прос та прыкiдваецца тралейбуснай
прынцэсай: я вам хто? Ну дык вось!
Свае праблемы самi i вырашайце —
устаньце, не палянуйцеся i пракампасцiруйце талончык. Лакеяў няма.
Той мужчына, што падсеў да мяне,
не вытрымаў нарэшце i стаў выхоўваць
дзяўчыну:
— I як табе не сорамна?!
Дзяўчына, злосна глянуўшы на мужчыну, папракнула яго:
— Не «табе», а «вам»!
А паколькi на тым прыпынку, дзе
зайшла ў тралейбус дзяўчына, знаходзiцца iнтэрнат медiнстытута, то i мужчына прыняў яе за студэнтку:
— I вось такiя людзi будуць нас
лячыць! I як можна даверыць iм сваё
жыццё, хто адкажа мне? Ай-яй-яй! Куды iдзём? Куды коцiмся?
Вы б толькi бачылi, як прыемна запунсавеўся тварык у дзяўчыны, на яго
ўсплыла лагода: яе прынялi за студэнтку, за будучага ўрача! Дык што вам та-

Не паверыце, але так было. Кiно дый
толькi! Учора мой сын прыводзiць тую
самую дзяўчыну дадому i заяўляе: мама, тата, пазнаёмцеся — Аксана, мы
вырашылi пабрацца шлюбам. У мяне,
адчуў, адразу падскочыў цiск, а дзяўчына — ну цi не нахабнiца? — зрабiла
выгляд, што ўпершыню мяне бачыць. Я
нiчога не адказаў сыну, моўчкi выйшаў
з пакоя... Памылiўся я тады, нiякая яна
не студэнтка, робiць на пошце аператарам... Вось так, братка... А з сынам
я яшчэ добранька пагавару... Выберу
час i пагавару... Трэба ратаваць хлопца... Хаця ж цi слухаюцца яны нас, маладыя?..
4.
Максiм Сцяпанавiч ездзiў да ўнукасалдата ў суседнi горад, а калi вярнуўся, то доўга абураўся:
— Пазнаёмiўся з камандзiрам роты. Хлопец быццам бы нiчога, талковы.
Толькi адзiн недахоп мае... I сур'ёзны.
Салдат не ведае. «Радавы Пятроў»— i
ўсё. Гэтага мала, сябра, ой як мала!
Я ж, калi дырэктарам школы працаваў, кожнага вучня ведаў — як зваць,
хто бацька, хто мацi... Што п'юць i што
ядуць... А ён пра майго ўнука i сказаў
толькi ўсяго: а, радавы Канцавы? Ён у
трэцiм узводзе, зараз паклiчам. Я пацiкавiўся: служыць Паўлiк ужо паўгода,
як ён? Камандзiр пацiснуў плячыма:
узводны раскажа, ён блiжэй да салдата. Ён, бачыце, блiжэй... А што табе
перашкаджае быць блiжэй? Э не, так
нельга, братка. А ў мяне ж у школе
было ў два разы больш чалавек, чым
у роце, мабыць... Ды яшчэ настаўнiкаў
колькi...
Максiм Сцяпанавiч вельмi шкадаваў, што не сказаў усяго гэтага ротнаму. I даў сабе слова зрабiць гэта, калi
паедзе яшчэ праведаць унука. Праўду
ж кажуць у народзе: «Добрая мысля
прыходзiць апасля».
5.
Атрымалася так, што ў Грышачкiна
забралi вадзiцельскае пасведчанне.
Мiлiцыянер ДАI паднёс да яго роту трубачку-алкатэст, загадаў дыхнуць. Грышачкiн i сам адчуваў, што пасля ўчарашняй п'янкi вынiк будзе станоўчы.
Спрачацца не стаў — дыхнуў. Гэта каб
у яго была не фура, а легкавiк, на якiм
ездзiць можна хiба што на рыбалку i
па грыбы, ён бы i не бедаваў асаблiва.
Але ж яму трэба кармiць сям'ю. Нiчога
iншага, як круцiць «абаранак», рабiць
не ўмее. Перад яго вачыма ў той час,

УП «ЖРЭО Центрального района г. Минска» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:
СПЕЦИАЛИСТЫ (С ОПЫТОМ РАБОТЫ):

 МАСТЕР

УП ЖЭС 1 (ул. Интернациональная, 4)
УП ЖЭС 13 (ул. Нововиленская, 6)
УП ЖЭС 34 (пр. Независимости, 27а)
УП ЖЭС 38 (ул. Сторожевская, 8)

 ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК
 ИНЖЕНЕР

в технический отдел на период декретного отпуска

 ИНЖЕНЕР
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
 ПАСПОРТИСТ (ул. М. Танка 36/1)
Возможен карьерный рост!

 ОПЕРАТОР ПЭВМ
(б-р Шевченко, 20)
 ТРАКТОРИСТ

 НАЛАДЧИК КИП и А СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК
по ремонту
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
электроУП ЖЭС
 КРОВЕЛЬЩИК
оборудования
по металлическим (ул. Нововиленская, 10а)
кровлям УП ЖЭС
 ГРУЗЧИК
(ул. Новаторская, 53а)
 МАЛЯР УП ЖЭС
(Требования 3-4 разряд)
 РАБОЧИЕ
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по комплексной
УП ЖЭС
уборке УП ЖЭС
(Требования 3-4 разряд)
РАБОЧИЕ:

Возможно обучение и повышение квалификации
по указанным профессиям на производстве
СВОЕВРЕМЕННАЯ з/плата! ПОЛНЫЙ СОЦ. ПАКЕТ
(оказание мат. помощи к отпуску, выделение путевок
на оздоровление, постановка на квартирный учет нуждающихся)!

СЁННЯ
Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

5.49
5.35
5.40
5.41
6.05
6.10

Тел.: 327 67 52

УНП 100055817

ЗАЎТРА

Месяц

Захад Даўжыня
дня

20.37
20.30
20.27
20.19
20.51
20.47

Обращаться по адресу: г. Минск ул. Комсомольская, 20а

14.48
14.55
14.47
14.38
14.46
14.37

Першая квадра 14 жніўня.
Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Антона, Ісака, Кузьмы.
К. Элеаноры, Роха, Сцяпана,
Яўхіма.

 На слыху

БАНКАЎСКІ РАБОТНІК
ЗАГІНУЛА НА КАРПАРАТЫВЕ
У Полацкім раёне на беразе возера супрацоўнікі
банка адпачывалі ў сваім коле. Адна з работніц установы заснула пад дрэвам, а потым літаральна скацілася па схіле і трапіла ў вогнішча.
У выніку атрыманых апёкаў жанчына памерла.
— Трагедыя адбылася каля 1 гадзіны ночы. Загінула жанчына, 1965 года нараджэння. Устаноўлена,
што яна знаходзілася ў нецвярозым стане. Калі адбыўся няшчасны выпадак, калегі жанчыны купаліся,
таму не змаглі ёй аказаць дапамогу. Праверка праводзіцца Полацкім міжраённым аддзелам Следчага
камітэта, — расказала Іна ГАРБАЧОВА, афіцыйны
прадстаўнік упраўлення Следчага камітэта па Віцебскай вобласці.
Аляксандр ПУКШАНСКІ.

1961

«Лепей за ўсё смяяцца з сябе. Ніхто не крыўдуе».

«БЕЛАРУСКАЙ БУЛЬБЕ СЛАВА...»
Па гарызанталі: 1. «Жніце, жнейкі маладыя,\\У вас
... залатыя». З беларускай народнай песні «А ў нас
сёння зажыначкі». 3. Тое, што і сядзіба. 8. Бульба —
хлебу ... (прык.). 10. Горад на Магілёўшчыне, у мінулым цэнтр павета, які славіўся высакаякаснай бульбай.
11. Рыбалоўная прылада. 12. Калектыў артыстаў тэатра.
13. «Печаная бульба — гэта казка,\\Паскрабеш нажом
— і калі ... .\\Жоўтая скарынка як пірог». («Бульба».
П.Панчанка). 14. «І на ... таксама клёцкі елі». («Чышчу
бульбу». Р.Барадулін). 15. «Звон падала свой ..., пралятаючы».(«Канцэрт у сене». М.Танк). 17. «Праз ... вяселле,\\А яна\\Капае бульбу, маладая». («Капае бульбу
маладая». М.Маляўка). 21. Верш Я.Купалы. («Наспелая
постаць шчаслівых пасеваў»). 22. Успенне (28 жніўня)
— цягні бульбу за ...(прык.). 23. Сістэма лічэння дзён у
годзе. 24. Вішнёвая настойка.

Па вертыкалі: 1. Той, хто сее зярно. 2. «Беларускай
бульбе слава\\Ходзіць шумна з края ў ...(«Бульба». В.Голуб). 4. Крупы з бульбянога крухмалу. 5. Сярэдняпозні
і позні гатунак бульбы. 6. Падобная на бульбу расліна,
якая вырошчваецца ў паўднёвых краінах. 7. «Печаў
усіх ... -\\Бульба плыве ў чыгунку». («Дома». С.Законнікаў). 9. Тэрытарыяльная адзінка на паўночным усходзе Віцебшчыны; была найбольш значным на Беларусі
бульбаводчым цэнтрам напрыканцы ХVІІІ стагоддзя.
14. Травяністая расліна з пустым сцяблом і белымі або
ружаватымі кветкамі. 16. Ранні і сярэдняранні гатунак
бульбы. 18. «З бульбы мука, з бульбы ...\\Прападзі ты,
доля наша». Словы з полькі, якія можна лічыць гімнам
бульбе. 19. Участак поля з пасевамі рысу. 21. ... і ацтэкі;
індзейцы Паўднёвай Амерыкі, якія вырошчвалі бульбу
з даўніх часоў.

БРЫТАНСКІЯ ВУЧОНЫЯ ВЫНАЙШЛІ «ІНДЫКАТАР СМЕРЦІ»
Брытанскія фізікі вынайшлі
ўстройства, якое здольнае вызначыць, колькі чалавеку засталося
жыць, перадаюць інфармагенцтвы.
Навуковая распрацоўка належыць
вучоным з брытанскага ўніверсітэта
Ланкастэра. Знешне ўстройства, якое
атрымала назву «індыкатар смерці»,
нагадвае звычайны гадзіннік. З дапамогай бязбольнага лазернага выпраменьвання ўстройства аналізуе стан
эндатэліяльных клетак у арганізме і

вылічвае хуткасць старэння чалавека.
Вынікі тэста паказваюць лічбы ад 0 да
100, дзе 100 — гэта аптымальнае функцыянаванне цалкам здаровага маладога арганізма, а 0 азначае смерць.
Урачы плануюць выкарыстаць «індыкатар смерці» ўжо праз тры гады. Вынаходка дапаможа ім таксама
правяраць пацыентаў на схільнасць
да прыдуркаватасці і анкалагічных
захворванняў. Паводле слоў распрацоўшчыкаў прыбора, вынікі тэста з

часам будуць занесены ў адну базу даных, звяраючыся з якой можна
будзе максімальна дакладна вызначыць рэсурс арганізма.
Тым часам брытанскія СМІ задаюцца этычным бокам пытання,
паколькі такую базу даных змогуць
выкарыс таць не толькі ўрачы. Напрыклад, банкі могуць цікавіцца такой інфармацыяй пры разглядзе пытання аб крэдытаванні фізічных асоб
на працяглы тэрмін.

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Перш чым ажаніцца, паспрабуйце з
выбранніцай удваіх паклеіць шпалеры.
Калі не пасварыцеся ўшчэнт, а застаняцеся задаволеныя — вы проста створаны адно для аднаго!

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь

Муж навучае жонку вадзіць аў тамабіль:
— На чырвонае святло стой, на зялёнае можна ехаць. На мой спалоханы твар
не звяртай увагі.

РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (першы намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

Жанчыны і грошы адначасова бываюць толькі ў стрыптызёраў.

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68,
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» —
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81.

Як пазбегнуць угону? Саветы супрацоўнікаў ДАІ.
1. Не купляйце аўтамабіль.

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

Настаўніца французскай, правяраючы сшыткі, мацюкаецца ўсё роўна
па-руску.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Сонца

Дружный и доброжелательный коллектив!
Будем рады всем!



Менахем перабраўся ў Палесціну, дзе стаў адным з
лідараў падпольнай барацьбы яўрэяў супраць брытанскай адміністрацыі. Людзі Бегіна здзяйснялі выбухі,
нападалі на цягнікі, захоплівалі ў заложнікі англійскіх
салдат. За яго галаву абяцалі ўзнагароду ў 30 тысяч
долараў. Калі Бегін у 1977 годзе ўзначаліў ізраільскі
кабінет, у Брытаніі яго доўга па інерцыі называлі тэрарыстам. Нобелеўскую прэмію міру Бегін атрымаў разам
з егіпецкім прэзідэнтам Анварам Садатам: падпісаныя
імі ў 1978 годзе Кемп-Дэвідскія пагадненні прывялі да
стабілізацыі на Блізкім Усходзе. Кар'ера гэтага жорсткага палітыка перапынілася ў верасні 1983 года: ён
цяжка перажываў смерць любімай жонкі Аліз і вырашыў пайсці на спачынак. Памёр Бегін 9 сакавіка 1992
года ў Іерусаліме.
год — нарадзіўся Раман Сцяпанавіч Матульскі, беларускі педагог, доктар педагагічных навук (2003), прафесар (2006). З 1998 года — дэкан у Беларускім універсітэце культуры і мастацтваў, з
2003-га — дырэктар Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі.
Даследуе тэорыю бібліятэчнай справы і бібліятэчна-інфармацыйных сістэм, бібліятэчна-інфармацыйны менеджмент і маркетынг, статыстыку, кіраванне бібліятэчнай справай, бібліятэчна-інфармацыйную адукацыю.
Аўтар прац «Бібліятэчная справа ў краінах Цэнтральнай
і Заходняй Еўропы: арганізацыйна-функцыянальны аспект», «Бібліятэка як сацыяльны інстытут», «Агульнае
бібліятэказнаўства».
Уладзімір КАРАТКЕВІЧ,
паэт, пісьменнік, публіцыст:

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

СЁННЯ-ЗАЎТРА

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

1.
Была восень, халодная i дажджлiвая. Амаль з усiх дрэў лiсце асыпалася,
услала дол жоўтым дыванком, i калi
б дзе ў горадзе, то яго б, лiсце тое,
даўно згрэблi i адвезлi прэч з вачэй,
а тут, у вёсцы, каля гэтае хаты няма
каму прыбраць: памерлi даўно гаспадары. Хатка ж таксама ледзьве лiпiць
на гэтым свеце — варта, здаецца, разгуляцца больш-менш моцнаму ўрагану,
i ён спляжыць яе.
Якраз вось у такi восеньскi час i завiтаў да хаты дзеда Саўкi i бабкi Ганны
ўнук Iван Дзмiтрыевiч Гапееў. Жыве ён
у Санкт-Пецярбургу, ваенны пенсiянер.
Нiколi не думаў, што звяжа свой лёс
з армiяй, а так атрымалася, што пасля вучобы ў Брэсцкiм
ПТВ радыёэлектронiкi
хлопцу прапанавалi ў
ваенкамаце паступаць
у вайсковае вучылiшча.
Паслухаўся i не прагадаў, бо там ён цалкам,
як аказалася, знайшоў
сябе, шчодра рэалiзаваў свой талент: мае
шэраг вынаходнiцтваў, некалькi ўзнагарод, даслужыўся да падпалкоўнiка.
Што б, здавалася, яшчэ трэба чалавеку? Пенсiя неблагая, дочкi выйшлi
замуж. Аднак не дае спакою родная
баць коўская зям ля, пры хо дзiць не
толькi ў сны, а пастаянна вярэдзiць
душу. I пры першай магчымасцi Iван
Дзмiтрыевiч стараецца наведацца ў
в. Iскань, што на Быхаўшчыне. Пастаiць каля магiлак дарагiх людзей... А потым пойдзе да хат. Хаты — праз дарогу
адна ад аднае, насупраць. Бацькоўская
з блокаў, не дужа яшчэ старая, таму ў
ёй жывуць сёння чужыя людзi. А дзядулева з бабуляй — вось яна... адчыняй,
заходзь. Яна — твая. Сёння, заўтра...
назаўсёды. Зайсцi хiба? Не, не хапае
духу. Цi вытрымае сэрца? У гэтай хаце
прайшло ягонае дзяцiнства. Там усё
так, як было, забралi толькi карткi са
сцяны. Тая ж печ, той жа ўслон, той жа
стол, той жа ложак... I — цiш-цiшыня.
Хоць, калi прыкласцi вуха да сцяны,
то можна, пэўна ж, пачуць, як гудзеплача хата. Няпроста глядзець на ўсё
гэта. Цяжка.
У той апошнi свой прыезд Iван
Дзмiтрыевiч папрасiў у суседа лом i
шчэпцi i сарваў з дзвярэй сенцаў клямку. Ён вёз яе ў Санкт-Пецярбург як самую каштоўную рэч. I ўзгадваў людзей,
што бралiся за клямку. I яму ад гэтага
рабiлася неяк светла на душы...
Цяпер яна будзе ў яго на дачы. Адчыняючы там дзверы, ён возьмецца
за клямку i абавязкова адчуе цеплыню
рук самых дарагiх яму людзей...
2.
Перабiраем з жонкай грыбы. Яна
ў мяне з-пад Iжэўска, i таму гамонка
больш пра тамтэйшыя грыбныя мясцiны. Яшчэ б не! Бываў, бываў у лесе,
ведаю: ёсць чым пахвалiцца Валянцiне — сапраўды, грыбоў там больш, бо
i лясоў жа больш. А грыбнiкоў, мусiць
жа, столькi. Таму ўсё зразумела.
Каб не гэтыя грыбы, то i не пагаманiлi б. Калi б яшчэ мы селi насупраць
адзiн аднаго ды сталi ўспамiнаць-прыгадваць? Няма ж часу! То тэлевiзар, то
камп'ютар, то кухня, то паход у краму...
А тут грыбы прывязалi да стала. Дзякуй грыбам!
Жонка расказвае — у якi ўжо раз!
— пра свой род, пра дзяцiнства, пра
школу. Дарэчы, каля той школы, дзе
яна вучылася, я праходзiў неяк i звярнуў увагу на шыльду, з якой даведаўся,
што ў гады Вялiкай Айчыннай вайны

ПРАВЕРЦЕ, КАЛI ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталі: 1. Сярпочкі. 3. Аселішча. 8. Падмога. 10. Быхаў. 11. Восці. 12. Трупа. 13. Ласка. 14. Дзяды.
15. Пчала. 17. Дзень. 21. «Жніво». 22. Карэнне. 23. Каляндар. 24. Вішнёўка.
Па вертыкалі: 1. Сейбіт. 2. Край. 4. Сага. 5. «Арбіта». 6. Ямс. 7. Гаспадыня. 9. Полаччына. 14. Дуднік. 16.
«Аноста». 18. Каша. 19. Чэк. 20. Інкі.
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