
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Дзмітрыя, Івана, 
Максіма, Несцера, 
Сцяпана.

К. Андрэя, Льва, Лявона, 
Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.27 17.19 8.52

Вi цебск — 8.21 17.04 8.43

Ма гi лёў — 8.17 17.09 8.52

Го мель — 8.08 17.11 9.03

Гродна — 8.41 17.35 8.54

Брэст — 8.36 17.42 9.06
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
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А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
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9 лістапада 2018 года.

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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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік 7 лістапада.

Месяц у сузор’і Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

16 10 лістапада 2018 г.СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

10 ЛІС ТА ПА ДА

1928 год — 

л і  та -

ра тур ная ар га ні за-

цыя «Ма лад няк» 

рэ ар га ні за ва на ў 

Бе ла рус кую аса-

цыя  цыю пра ле тар скіх пісь мен ні каў і 

паэ таў (Бе лАПП).

1930 год — у Мін ску быў ад-

кры ты пер шы гу ка вы 

кі на тэ атр «Чыр во ная зор ка».

1943 год — па ча ла ся Го мель-

ска-Рэ чыц кая апе ра-

цыя, на сту паль ная апе ра цыя вой-

скаў Бе ла рус ка га фрон ту (ге не рал 

ар міі К. К. Ра ка соў скі). Скон чыла ся 

30 ліс та па да 1943 го да. Мэ та апе ра-

цыі — раз гром го мель ска-рэ чыц кай 

гру поў кі пра ціў ні ка, вы зва лен не Го-

меля і дняп роў ска-сож ска га між рэч ча, 

за хоп вы гад ных па зі цый на пра вым 

бе ра зе Дняп ра. 18 ліс та па да вы зва-

ле на Рэ чы ца. 22 ліс та па да пра вае 

кры ло фрон ту па ча ло на ступ лен не на 

поў нач ад Го ме ля і 25—26 ліс та па да 

бы лі вы зва ле ны га ра ды Пра пойск, 

Кар ма, мяс тэч ка Жу ра ві чы, са вец кія 

вой скі вый шлі да Дняп ра ка ля Бы-

ха ва. 26 ліс та па да 1943 го да вой скі 

11-й і 48-й ар мій пас ля жорст кіх ба ёў 

вы зва лі лі пер шы аб лас ны цэнтр Бе-

ла ру сі — Го мель, дзе ўжо ў снеж ні 

1943-га па ча лі дзей ні чаць ЦК КП(б)Б 

і СНК БССР. 23-м час цям і злу чэн ням 

Чыр во най Ар міі, якія вы зна чы лі ся ў 

час гэ тай апе ра цыі, бы лі пры свое ны 

га на ро выя най мен ні «Го мель скіх», 

22-м — «Рэ чыц кіх».

Су свет ны дзень 

мо ла дзі. У гэ ты дзень 

у 1945 го дзе бы ла за-

сна ва ная Су свет ная 

фе дэ ра цыя дэ ма кра-

тыч най мо ла дзі.

1483 год — на ра дзіў ся Мар-

цін Лю тэр (1483—1546), 

кі раў нік Рэ фар ма цыі ў Гер ма ніі, за сна-

валь нік ня мец ка га пра тэ стан тыз му.

1885 год — бы лі пра ве дзе ны 

вы пра ба ван ні пер ша га 

ў све це ма та цык ла з ру ха ві ком унут-

ра на га зга ран ня, ство ра на га ня мец кім 

вы на ход ні кам Г. Дай мле рам.

1888 год — на ра дзіў ся Анд-

рэй Мі ка ла е віч Ту па-

леў (1888—1972), 

са вец кі ву чо ны і 

авія кан струк тар, 

ака дэ мік АН СССР, 

трой чы Ге рой Са-

цы я ліс тыч най Пра-

цы, за слу жа ны дзе-

яч на ву кі і тэх ні кі 

РСФСР. Пад яго кі-

раў ніц твам ство ра на звыш 100 ты паў 

ва ен ных і гра ма дзян скіх са ма лё таў, 

у тым лі ку АНТ-25, Ту-104 (пер шы 

па са жыр скі рэ ак тыў ны), Ту-114, 

Ту-134, Ту-154. На са ма лё тах Ту-

па ле ва ўста ноў ле на 78 су свет ных 

рэ кор даў, вы ка на на 28 уні каль ных 

пе ра лё таў, у тым лі ку В. П. Чка ла-

вым і М. М. Гро ма вым на АНТ-25 праз 

Паў ноч ны по люс у ЗША. Лаў рэ ат Ле-

нін скай прэ міі і пяць ра зоў — Дзяр-

жаў най прэ міі СССР.

1963 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Але га віч Яф рэ маў, ра-

сій скі ар тыст тэ ат ра і кі но, за слу жа ны 

ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі. Зды-

маў ся ў філь мах «Дні хі рур га Міш кі-

на», «Ка ра ле ва Мар го», «Ар тыст ка» 

і мно гіх ін шых.

Пра да ец ца ме ся ца вы 

грунт. Тан на. Пе рад апла та. 

Са ма вы ваз!

— У чым сут насць ту рыз-

му?

— Ка лі ко рат ка, то ўзяць 

з са бой па больш і сыс ці як 

ма га да лей, а по тым гэ та 

па больш там як ма га да лей 

узяць і зжэр ці.

Ча му ні хто яшчэ не ад-

крыў рэ ста ран «Ба бу ля», 

дзе та бе прос та моўч-

кі ня суць ежу, а по тым 

яшчэ і яшчэ, з да ко рам 

гля дзяць на ця бе па куль 

усё не з'я сі, а на вы ха дзе 

ўру ча юць два мяш кі з 

ежай і про сяць па тэ ле фа-

на ваць, ка лі да бя рэш ся 

да до му.

Зміт рок Ма ро заў (нар. у 1954-м) — вы дат ны 

бе ла рус кі па эт, пра за ік, пуб лі цыст. Скон чыў Бе ла-

рус кую сель ска гас па дар чую ака дэ мію. Амаль усё 

жыц цё пра ца ваў на роз ных па са дах у га лі не сель скай 

гас па дар кі. Член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. Лаў-

рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла і прэ міі Фе дэ ра цыі 

праф са юзаў Бе ла ру сі. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў 

«Пад не бам бус лі ным», «Агонь і жы та», «Хлеб і па-

мяць», «Хлеб ны ве ра сень», «Прад чу ван не», «За ла-

тая кні га бед на га», «Ачы шчэн не сяў бой», «Сын ча ла-

ве чы», «Ба ліць ду ша па Бе ла ру сі», пра за іч ных і пуб-

лі цыс тыч ных тво раў. Аў тар пер ша га ў еў ра пей скай 

лі та ра ту ры вян ка вян коў са не таў «Апа ка ліп сіс ду шы».

У паэ зіі Зміт ра ка Ма ро за ва мы ўся го ма ем удо-

сталь — і та лен ту, і ро зу му, і па чуц цяў. Воб раз ча і-

цы — адзін з ад мет ных воб ра заў паэ та на пра ця гу 

мно гіх га доў твор час ці. Ча і ца паэ та — гэ та ма ра, 

уз нёс ласць, цыс ці ня, ка хан не...

ЧА І ЦА ТЫ МАЯ, 
БЕ ЛАЯ

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...
Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@gmaіl.com

Куп лет 1:
Дрэ вы ад вет ру са мле лыя
Сты нуць на кол кім даж джы.
Ча і ца ты мая, бе лая —
Шчас це і сму так ду шы.
Пры пеў:
Лю бая, мне сум на, сып ле 

дождж асен ні.
Што ня се ён з не ба — шчас це

ці бя ду?
Моўч кі прад та бою ста ну

на ка ле ні
І ў твае да ло ні сэр ца па кла ду.

Куп лет 2:
Кры лы твае за ду бе лыя
Я пры гар ну да гру дзей.
Ча і ца ты мая, бе лая,
Му за вяс но вых на дзей.
(Ма ду ля цыя на 0,5 то ну
вы шэй)
Куп лет 3:
Мо жа, у лас ках ня сме лы я.
Ды не ма гу я зва ніць...
Ча і ца ты мая, бе лая,
Мне без ця бе не пра жыць.

Вер шы — Зміт рок Ма ро заў.
Му зы ка — Яў ген Кся не віч.
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Любы, ну як там 
нашы згулялі 
ў паўфінале?

У Брэсц кай воб лас ці ця гам 

двух дзён на па жа рах 

вы ра та ва лі дзвюх па жы лых 

жан чын вы пад ко выя лю дзі, 

якія ака за лі ся по бач, 

ка лі зда ры ла ся бя да.

Пер шы з іх, кі роў ца брэсц кай 

транс парт най ар га ні за цыі Ана толь 

Цаб рук, за ўва жыў па жар у вёс цы 

Ма лая Ра ка ві ца, ка лі вяр таў ся з 

ле су. Муж чы на пад' ехаў блі жэй да 

до ма, у якім ужо да га раў дах. Ві да-

воч ца вы ра шыў, што там мо гуць 

быць лю дзі. Ён на кі нуў на га ла ву 

курт ку і бяс страш на кі нуў ся ўнутр. 

На воб ма цак знай шоў гас па ды ню 

і вы цяг нуў яе на ву лі цу. Па цяр пе-

лую з апё ка мі 15 пра цэн таў це ла 

шпі та лі за ва лі ў Брэсц кую аб лас ную 

баль ні цу.

Як рас ка заў афі цый ны прад-

стаў нік Брэсц ка га аб лас но-

га ўпраў лен ня МНС Сяр гей 

МАШНОЎ, ана ла гіч ны вы па дак 

ад быў ся ў вёс цы Стры га нец Жа бін-

каў ска га ра ё на. Яшчэ да пры ез ду 

па жар ных 74-га до вую пен сі я нер ку 

вы ра та ваў ды рэк тар ААТ «Ра кіт ні-

ца» Ры гор Па на сюк. Ён вы біў ува-

ход ныя дзве ры і вы зва ліў жан чы-

ну з вог нен на га пек ла. Гас па ды ня 

до ма атры ма ла апё кі 20 пра цэн таў 

це ла і атру чэн не чад ным га зам.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

ЗдарэнніЗдарэнні
Школь ны аў то бус 

су тык нуў ся з па груз чы кам
Аварыя ад бы ла ся ран кам: 

во ра наў скім ра та валь ні кам 

па ве да мі лі, што ка ля вёс кі Кан ве ліш кі 

ад бы ло ся да рож на-транс парт нае 

зда рэн не з удзе лам школь на га 

аў то бу са ПАЗ, які ехаў з вёс кі Пад гай, 

і па груз чы ка «Амка дор».

У пер шым апроч кі роў цы зна хо дзі лі ся 

24 па са жы ры: 22 дзі ця ці ва ўзрос це ад 3 

да 17 га доў і двое да рос лых. Яны па кі ну-

лі транс парт ны сро дак са ма стой на. А вось 

кі роў цу ра та валь ні кам да вя ло ся дэ бла кі ра-

ваць пры да па мо зе спе цы яль на га ін стру-

мен та. У вы ні ку ава рыі ў пры ём ны па кой 

баль ні цы для агля ду бы лі да стаў ле ны трое 

да рос лых і пя цё ра дзя цей.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

ГЕ РОІ — ПО БАЧ


