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СЁННЯ
га вечара, бацькі спрабуюць
наладзіць асабістае жыццё
сваіх вельмі багатых, але
чамусьці вельмі адзінокіх
дарослых дзяцей.

ПАЛЕЦ
І ДУШЭЎНЫЯ ПАКУТЫ
62-гадовы Антон Пурысіма падаў іск супраць улад Нью-Ёрка,
некалькіх кампаній і грамадзян,
запатрабаваўшы пакрыць шкоду
на астранамічную суму, якой не
існуе на нашай планеце — 2 ундацыліёна (2 з 36 нулямі) долараў.
Іск пенсіянер падаў супраць мэрыі, транспартнага дэпартамента горада, некалькіх крам, дзвюх
бальніц і ўладальніка сабакі.
Спіс абвінавачванняў, які выставіў
Пурысіма, велізарны. Сярод іх — абвінавачванне ў спробе забойства і парушэнне правоў чалавека. Пенсіянер, які
называе сябе матэматыкам, сцвярджае,
што спачатку яго ў аўтобусе ўкусіў за
палец «шалёны» сабака, затым «пара
кітайцаў» сфатаграфавала яго ў шпіталі,
калі яму аказвалі дапамогу. У заяве істца гаворыцца, што яго боль і пакуты не

могуць быць ацэнены ў грашовым памеры і таму «неацэнныя». У якасці доказу
Пурысіма прыклаў да іску фотаздымак
скрываўленага пальца.
Як адзначае The New York Post, іск
Пурысімы яшчэ і тым абсурдны, што на
Зямлі няма столькі грошай. У прыватнасці, ВУП ЗША склаў летась каля $17
трлн, а памер ўсёй сусветнай эканомікі
ацэньваецца ў $75 трыльёнаў.

СВІННІ НА БАГАМАХ
Не-не, га вор ка пой дзе не пра
асобных прадстаўнікоў шматлікай арміі турыстаў з некаторых
вядомых краін, а пра сапраўдных
парсючкоў. На востраве Піг-Айлэнд, або Біг-Мэй джар-Кі, які
ўваходзіць у склад Багамскага
архіпелага, можна пазагараць і
паплаваць разам са свіннямі.
У заходняй частцы вострава на пляжы
Піг-Біч жыве каля 20 свіней, якія зусім не
баяцца людзей, дазваляюць наблізіцца

да іх, пагладзіць, пакарміць і лёгка падзяляюць з турыстамі радасці пляжнага
адпачынку. Для парсюкоў розных колераў і памераў тут — сапраўдны рай. На
востраве няма іншых насельнікаў, таму
яны могуць цэлы дзень грэцца на белым
пяску і плёскацца ў чыстых празрыстых
карыбскіх водах. Нягледзячы на тое,
што свінкі тут жывуць дзікія, яны вельмі
прыязныя. Людзей сустракаюць,
радасна рохкаючы, спрытна падплываюць да лодак і выпрошваюць у турыстаў розныя ласункі.
А тыя не могуць ім адмовіць, бо
парсюкі з Біг-Мэйджар-Кі вельмі
мілыя і, у адрозненне ад свойскіх
свіней, вельмі чыстыя дзякуючы
рэгулярнаму купанню ў моры.
Існуе некалькі версій іх з'яўлення. Некаторыя мяркуюць, што
гэта адбылося ў выніку караблекрушэння: судна, што перавозіла свойскіх жывёл, разбілася аб
рыфы, а свінні ўплаў дасягнулі
берага і змаглі тут выжыць. Іншыя лічаць, што сві ней за вез лі на вост раў
піраты ў якасці будучага запасу ежы,
ад нак вяр нуц ца да сва ёй «схо ван кі»
так і не змаглі, і жывёлы засталіся самі
па сабе. Ёсць таксама меркаванне, што
свінні на Біг-Мэйджар-Кі — гэта старанна спланаваная акцыя турыстычных
агенц тваў, каб та кім чы нам за ваб ліваць кліентаў на востраў. Так ці інакш,
але паездкі на гэты Багамскі востраў
ка рыс та юц ца вя лі кай па пуляр нас цю:
сюды прыязджаюць не толькі шараговыя турыс ты, але і
«зор кі» лю бяць па бы ваць у
свінскім асяродку.

Рынак жаніхоў і нявест уяўляе сабой месца сустрэчы пажылых жанчын і мужчын, якія
сядзяць на маленькіх крэслах
і трапятліва аберагаюць разасланыя перад імі аркушы паперы з інфармацыяй пра свой
скарб. Любы ахвочы здабыць
шчасце прыходзіць у парк, глядзіць на анкету патэнцыйнага
жаніха ці нявесты, дзе напісана
імя, узрост, рост, вага і абавязкова... даход! Пры гэтым часта там няма
нават фотаздымка «тавару».
«Пакупнік» ухваляе анкету, паралельна запытваючы рознага роду інфармацыю. Затым бацькі перадаюць або распавядаюць пры асабістай сустрэчы ўсе
атрыманыя звесткі свайму дзіцяці. Калі
патэнцыйны жаніх ці нявеста задаволеныя, ім нарэшце паказваюць і фота «пакупніка». Як справы ва ўсіх удзельнікаў
«здзелкі» ідуць потым, ніхто не ведае.
Аднак не толькі мамы і таты сядзяць і
рэкламуюць сваіх адзінокіх дзяцей, але
і шлюбныя агенцтвы прапаноўваюць такія паслугі. Так што агенты, аплачаныя
бацькамі халасцяка, таксама сядзяць на
тых жа раскладных крэслах у парку і піяраць адзінокіх бізнесменаў, якія, бывае,
ні пра што нават не падазраюць.
Дарэчы, тэндэнцыя такая, што ўсё
больш і больш халасцякоў маюць патрэбу ў такім відзе сватання, хоць самі
яны гэтага і не прызнаюць. У Кітаі мужчын нашмат больш, чым жанчын. Пры
гэтым кітаянкі з лёгкасцю знаходзяць
мужоў-замежнікаў, а вось мужчыны-кітайцы карыстаюцца ўсё меншай папулярнасцю нават сярод сваіх суайчынніц,
не кажучы ўжо пра іншаземак. Так што
практычна бацькам у роспачы не застаецца нічога іншага, як браць асабістае
жыццё дзяцей у свае рукі і ісці ратаваць
іх у парк на Народнай плошчы.
Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

5.20
5.03
5.10
5.13
5.36
5.43

21.11
21.07
21.02
20.51
21.26
21.20

15.51
16.04
15.52
15.38
15.50
15.37

Маладзік 27 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Дзевы.

Iмянiны

Пр. Маргарыты, Марыны,
Лазара, Леаніда.
К. Людмілы, Юліты,
Леапольда, Пятра,
Расціслава.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
Людзі, якія ўпарта рыхтаваліся да пляжнага сезона ў спартзалах, на мора
чамусьці не прыехалі.

Кож ныя вы хад ныя ў
цэнт ры Шан хая ка ля
станцыі метро «Народная плошча» ў парку, з
раніцы да самага позня-
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Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Захад Даўжыня
дня



АЖАНЮ СЫНА.
ДОРАГА!

Сусветны дзень барацьбы з гандлем людзьмі
год — нарадзіўся Джорджа Вазары, італьянскі архітэктар. Ён
быў пасрэдным жывапісцам, добрым архітэктарам і таленавітым пісьменнікам.
Гэты італьянскі майстар вядомы як будаўнік Палаца рыцараў святога Стэфана ў
Пізе. Ён пачаў таксама будаванне галерэі
Уфіцы ў Фларэнцыі. У гэтым горадзе ён
распісваў сабор Санта-Марыя-дэль-Фёрэ. А ў гісторыю сусветнага мастацтва
Вазары ўвайшоў у асноўным дзякуючы
сваёй тэарэтычнай працы «Жыццяпіс самых вядомых жывапісцаў, скульптараў і дойлідаў». Да іх ліку аўтар прылічаў
і сябе. Дзякуючы гэтай фундаментальнай кнізе мастацтвазнаўцы атрымалі нямала каштоўных фактаў з гісторыі
італьянскага мастацтва эпохі Сярэднявечча.
год — нарадзіўся (вёска Высачаны, цяпер Лёзненскі раён) Іосіф Уладзіміравіч Гурка, рускі ваенны і
дзяржаўны дзеяч, генерал-фельдмаршал (1894). Паходзіць
са старадаўняга беларускага дваранскага роду. Кавалер ордэна святога Георгія трох ступеняў і залатой зброі. Служыў
у кавалерыйскіх часцях. Удзельнік Крымскай вайны 1853-56
гадоў. У час руска-турэцкай вайны 1877-78 гг. камандаваў
перадавым атрадам, які ўдзельнічаў у ліпені 1877 года ў пе-

Сонца

Усход

Фота Надзеі БУЖАН.
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— Дарагі, я нешта сабе зусім месца не знаходжу.
— Забыла, дзе кухня?

раходзе праз Балканы і вызваленні Паўднёвай Балгарыі. Увосень таго ж 1877-га войскі пад яго камандаваннем удзельнічалі ў аблозе і ўзяцці Плеўны, а ў снежні здзейснілі зімовы
пераход праз Балканы, занялі Сафію і разбілі туркаў пад
Філіпопалем. Пасля вайны быў памочнікам галоўнакамандуючага войскамі гвардыі і Санкт-Пецярбургскай ваеннай
акругі, часовым генерал-губернатарам Пецярбурга, Адэсы.
У 1883-94 гг. генерал-губернатар Варшавы і камандуючы
войскамі Варшаўскай ваеннай акругі, кіраваў будаўніцтвам
абарончых збудаванняў, у тым ліку ў раёне Варшавы і Брэста. Памёр у 1901 годзе.
год — 60 гадоў таму нарадзіўся (вёска Вялікая
Воля Івацэвіцкага раёна) Іван Іванавіч Паўлоўскі,
беларускі вучоны ў галіне педагогікі, доктар педагагічных навук (2001). У 1978 годзе скончыў Мінскі педагагічны інстытут.
Аўтар навуковых прац па методыцы беларускай мовы, мовазнаўстве, агульнай дыдактыцы. Аўтар падручнікаў па беларускай мове для пачатковых класаў, вучэбных і метадычных
дапаможнікаў для вучняў школ і студэнтаў універсітэта.

1954

Він цэнт ДУ НІН-МАР ЦІН КЕ ВІЧ,
класік беларускай літаратуры:

«О Божа! Бясконцы дабра крыніцы,
Калі твой люд, што цябе абражае,
Заместа кары з тваёй жа дзясніцы
Такое багацце мае».

Будучыня, 2060 год.
Вяр та еш ся да до му
пасля экскурсіі на Марс,
здымаеш экзашкілет, даеш ванне ўказанне напоўніцца і тэлепартавацца ў
спальню. Сам у гэты час
транслюеш з мозга на гала-флэшку ўспаміны аб
экскурсіі. Затым левітуеш у ванну, а там ледзяная вада! Бо ты зусім забыўся, што на два тыдні
адключылі гарачую!

— У мяне камп'ютар сам
выключаецца. Што рабіць?
— У цябе сістэмны блок
ўнізе стаіць?
— Так.
— Памяняй шкарпэткі...
Ён, думаю, страчвае прытомнасць.
Здаецца,
у вас там
дупло...

Гэта грунтоўныя, упартыя асобы,
якія цвёрда стаяць на зямлі, іх цяжка
пераканаць у неабходнасці звярнуць
НАРОДЖАНЫЯ увагу на духоўную сферу жыцця. Яны
заняты канкрэтнымі справамі, ім няма
часу адцягвацца на пустую філасофію
ліпеня
і сузіральнасць. Народжаных 30 ліпеня
цікавяць усе сферы фізічнай актыўнасці, шмат увагі
яны надаюць удасканаленню свайго цела, яго гігіене.
Яны аказваюцца непадрыхтаванымі да выпрабаванняў,
калі не прайшлі псіхалагічнай падрыхтоўкі. Ім неабходна развіваць душэўныя якасці, быць адкрытымі для
эмацыянальнага кантакту і новых жыццёвых пачуццяў,
адчуванняў.
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Дырэктар—галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА
(першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

http://www.zviazda.by;
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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.

e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

