
Iмянiны
Пр. Андрэя, Антона, 
Апанаса, Івана, 
Канстанціна, Мацвея, 
Мікалая, Сцяпана, 
Сяргея, Уладзіміра.

К. Марыі, Ніны, Хрысціны, 
Валяр'яна, Віктара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.22 16.47 7.25

Вi цебск — 9.19 16.29 7.10

Ма гi лёў — 9.12 16.37 7.25

Го мель — 9.00 16.42 7.42

Гродна — 9.36 17.04 7.28

Брэст — 9.28 17.13 7.45
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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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Першая квадра ў 14.49.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

16 15 снежня 2018 г.СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Аб' ява ў га зе це:

«Жан чы на 55 га доў, ма-

ці тра іх пра гра міс таў, за-

пла ціць ка му-не будзь не-

псі ха ва на му, хто на ву чыць 

яе ін тэр нэ ту».

— Ты ча му так рэд ка 

мы еш ся?

— Ад на му пры маць душ 

сум на, а ўдва іх атрым лі ва-

ец ца доў га.

На кры ты ку ў свой ад-

рас аб дрэн най па спя-

хо вас ці ў шко ле Ма ша 

ад каз ва ла ко рат ка: «Усе 

прэ тэн зіі да за во да-вы-

твор цы».

— Яша! У гэ тую ня дзе лю 

ў нас раз гру зач ны дзень!

— Ро за, а што та кі зда-

ры ла ся? У нас стаў пус ты 

ха ла дзіль нік?

— Не! Нас ні хто не за пра-

сіў у гос ці!

Ма ла хто ве дае, але з 

жа но чай су мач кай мож на 

вы жыць на не на се ле ным 

вост ра ве.

15 СНЕЖ НЯ

1575 год — 

ка ра лём 

Поль шчы і вя лі кім кня-

зем ВКЛ абра ны Ста-

фан Ба то рый, які кі ра-

ваў у Рэ чы Па спа лі тай 

да 12 снеж ня 1586 го да. Меў рэ зі дэн цыю 

ў Грод не.

1850 — на ра дзіў ся Мі ка лай Кан-

стан ці на віч Су дзі лоў скі, рэ-

ва лю цы я нер-на род нік, дзе яч між на род на га 

рэ ва лю цый на га ру ху, ву чо ны-на ту ра ліст, 

док тар ме ды цы ны. Удзель ні чаў у на род-

ніц кім ру ху ў Ра сіі. З каст рыч ні ка 1875 года 

ў Бу ха рэс це, адзін з ар га ні за та раў са цы-

я ліс тыч на га ру ху ў Ру мы ніі; знач на паў-

плы ваў на раз віц цё рэ ва лю цый на га ру ху ў 

Бал га рыі. З 1881 года ў кра і нах За ход няй 

Еў ро пы, удзель ні чаў у вы дан ні і рас паў-

сюдж ван ні рэ ва лю цый най лі та ра ту ры, быў 

бліз кі да гру пы «Вы зва лен не пра цы». З 

1887 го да жы ве ў ЗША, дзе зай маў ся ме-

ды цы най і пуб лі цыс ты кай. З 1892-га — на 

Га вай скіх аст ра вах, ства рыў пар тыю не-

за леж ных і стаў яе лі да рам, у 1900 го дзе 

абра ны чле нам се на та, у 1901-м стаў прэ-

зі дэн там Га вай скай рэс пуб лі кі. Аў тар ра бот 

па ме ды цы не, хі міі, фі ла со фіі, са цы я ло гіі, 

геа гра фіі. З яго імем звя за ны да сяг нен ні ў 

га лі не хі рур гіі, тэ о рыі ту бер ку лё зу і ін шых 

хва роб. Су дзі лоў скі — пер шы па да рож нік-

ге ог раф, які па зна ё міў чы та чоў з фло рай 

і фаў най аст ра воў цэнт раль най част кі Ці-

ха га акі я на. Па мёр у 1930 го дзе.

1903 год — на ра дзіў ся (в. Лош-

ні ца, ця пер у Ба ры саў скім 

раё  не) Апа нас Фё да ра віч Ка ва лёў, дзяр-

жаў ны дзе яч Бе ла ру сі. У 1937—1938 га дах 

стар шы ня СНК БССР. У 1939 го дзе рэ прэ-

са ва ны, у 1943-м рэ абі лі та ва ны. Пра ца ваў 

у сіс тэ ме ка а пе ра цыі ў Ом скай воб лас ці, 

Мал даў скай ССР. У 1947—1960 га дах 

на мес нік стар шы ні Бел ка ап са ю за. Аў тар 

ус па мі наў «Звон мой — праў да». Па мёр 

у 1993 го дзе.

1917 год — на ра дзіў ся (в. Ка-

ша лёў Бу да-Ка ша лёў ска га 

ра ё на) Па вел Якаў ле віч 

Га ла ва чоў, ге не рал-ма-

ёр авія цыі, двой чы Ге-

рой Са вец ка га Са ю за 

(1943, 1945). У га ды 

Вя лі кай Ай чын най ва-

я ваў на Паў днё вым, 

Паўд нё ва-За ход нім, 

Ста лін град скім, 4-м 

Укра ін скім, 3-м і 1-м Бе ла рус кіх фран-

тах: ка ман дзір звя на, эс кад рыл лі, зні-

шчаль на га авія пал ка. Удзель нік аба ро ны 

Адэ сы, Ста лін град скай біт вы, вы зва лен-

ня Дан ба са, Кры ма, Бе ла ру сі, Ус ход не-

Прус кай і Бер лін скай апе ра цый. Па мёр 

у 1972 го дзе.

2000 год — вы ве дзе на з экс-

плу а та цыі Чар но быль ская 

атам ная элект ра стан цыя, дзе 26 кра са ві ка 

1986 го да ад бы ла ся най буй ней шая ў гіс то-

рыі ча ла вец тва тэх на ген ная ка та стро фа.

1791 год — Кан-

грэс ЗША 

пры няў «Біль аб пра-

вах» — пер шыя дзе сяць 

па пра вак да Кан сты ту-

цыі ЗША, якія га ран ту-

юць асноў ныя пра вы 

гра ма дзян кра і ны.

1832 
год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Гюс таў Эй фель, фран цуз-

скі ін жы нер-бу даў нік, спе цы я ліст у га лі-

не аэ ра ды на мі кі. Су свет ную вя до масць 

атры ма ла сталь ная ра шэ ціс тая ве жа (Эй-

фе ле ва ве жа) вы шы нёй 300 м, уз ве дзе ная 

па яго пра ек це для Су свет най тэх ніч най 

вы стаў кі 1889 годзе ў Па ры жы. Па мёр у 

1923 го дзе.

СЁННЯ
Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@

gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

Вер шы — 
Ры гор БА РА ДУ ЛІН,

му зы ка — 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:
А сне га пад на паў на сад.
Від нее на два рэ.
Хто сі віз ну маю на зад
З вяс ною за бя рэ?

Пры пеў:
Сня жок за свед чыць
Ма ла ды,
Што свет ла ўсё бы ло.
Не май бя ды —
Мае сля ды
За ве яй за мя ло...

Куп лет 2:
Свят лею, як зі мо вы сад.
Вяс но вым быць не мне.
Іду, узі ме лы, на ўпа пад
Па бе лай ца лі не.

Куп лет 2:
А сад не ўзва рух не га лін,
Я сум не ўзва ру шу.
Хоць лас кай апя чы ўспа мін,
Як не ка лі ду шу!

Ры гор Ба ра ду лін 

(1935—2014) — ге ні яль ны 

бе ла рус кі па эт, эсэ іст, пе ра-

клад чык, дзі ця чы пісь мен нік, 

лі та ра тур ны кры тык, гра-

мад скі дзе яч. На род ны па эт 

Бе ла ру сі. Уз на га ро джа ны 

ор дэ на мі Друж бы на ро даў, 

«Зна к Па ша ны», лат вій скім 

ор дэ нам Трох Зо рак, ме да-

лём Фран цыс ка Ска ры ны. 

Га на ро вы док тар БДУ і га на-

ро вы гра ма дзя нін Ушац ка га 

ра ё на. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін-

ска га кам са мо ла Бе ла ру сі і 

Дзяр жаў най прэ міі імя Ян кі 

Ку па лы. На мі на ваў ся на Но-

бе леў скую прэ мію ў га лі не 

лі та ра ту ры.

Пра ца ваў рэ дак та рам у 

роз ных пе ры я дыч ных вы дан-

нях: га зе це «Со вет ская Бе-

лоруссия», ча со пі сах «Бя роз-

ка», «По лы мя», у вы да вец-

твах «Бе ла русь», «Мас тац-

кая лі та ра ту ра». У скла дзе 

дзяр жаў най дэ ле га цыі БССР 

пры маў удзел у 39-й се сіі Ге-

не раль най Асамб леі ААН.

Пры жыц ці аў та ра бы-

ло апуб лі ка ва на больш за 

100 кніг, ся род якіх збор ні кі 

паэ зіі, пе ра кла ды на бе ла-

рус кую мо ву паэ таў све ту, 

са ты рыч ныя і гу ма рыс тыч-

ныя тво ры.

СНЕ ГА ПАД

Ванд роў кі 
з бяс плат ным 

ін тэр нэ там
Ма біль ны апе ра тар 

МТС аб ста ля ваў кроп-

ка мі Wі-Fі 26 аў то бу саў 

у Грод не. За каз чы кам 

вы сту пі ла прад пры ем-

ства «Грод на аб лаў та-

транс».

Бяс плат ны Wі-Fі з'я віў ся 

ў аў то бу сах, якія кур сі ру юць 

на між га род ніх і між на род-

ных марш ру тах, пе ра во зяць 

па са жы раў з Грод на ў Мінск, 

Ашмя ны, Аст ра вец, Лі ду, 

Ваў ка выск, Во ра на ва, На ва-

гру дак і Смар гонь. Так са ма 

бяс плат ны ін тэр нэт да ступ ны 

на між на род ным марш ру це, 

які злу чае Грод на і поль скі 

Гданьск, а так са ма Грод на і 

ўкра ін скую За то ку.

«З'яў лен не Wі-Fі да зва-

ляе па вы сіць уз ро вень кам-

фор ту пад час па езд кі. Мно-

гія аў то бус ныя пе ра воз чы кі 

па ча лі да ваць маг чы масць 

ка рыс тац ца бяс плат ным ін-

тэр нэ там, ства ра ю чы тым 

са мым да дат ко выя вы го ды 

для па са жы раў», — ад зна-

ча юць у кам па ніі МТС.

Для та го каб ска рыс тац-

ца бяс плат ным Wі-Fі, трэ ба 

прай сці ідэн ты фі ка цыю: пры 

пер шым на вед ван ні ка рыс-

таль нік аў та ма тыч на пе ра-

на кі роў ва ец ца на пар тал аў-

та ры за цыі, дзе па тра бу ец ца 

ўвес ці ну мар свай го ма біль-

на га тэ ле фо на. Пас ля гэ та га 

прый дзе СМС з ко дам для 

пад клю чэн ня. 

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. ca
ric

atu
ra

.ru


