
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Агафона, Васіля, 
Івана, Ігната, Карнілы, 
Льва, Піліпа, Сяргея, 
Ціхана.

К. Адрыяна, Вацлава, 
Тэафіла, Фрэдэрыка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.50 18.54 11.04

Вi цебск — 7.41 18.42 11.01

Ма гi лёў — 4.40 18.44 11.04

Го мель — 7.35 18.42 11.07

Гродна — 8.04 19.09 11.05

Брэст — 8.03 19.11 11.08
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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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

26 лютага.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

16 5 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

5 СА КА ВІ КА

1895 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Каш ні цы, ця пер у Гро-

дзен скім ра ё не) Аляк сандр Дзміт ры е віч 

Ка ва ле ня, бе ла рус кі ар хе о лаг. Да сле-

да ваў ста ян кі па леа лі ту, вёў рас коп кі ў 

Ту ра ве, вы ву чаў куль ту ру пля мё наў, якія 

жы лі ў ба сей не р. Дняп ро, на ле вых пры то ках Пры пя ці і 

За ход няй Дзві ны. Збі раў ма тэ ры я лы для ар хеа ла гіч най 

кар ты Бе ла ру сі. З 1932 го да пра ца ваў у Ін сты ту це гіс то рыі 

АН Бе ла ру сі. У 1937 го дзе не аб грун та ва на арыш та ва ны, 

рас стра ля ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1958-м.

1919 год — у вы ні ку аб' яд нан ня Ка му ніс тыч-

най пар тыі (баль ша ві коў) Бе ла ру сі (КП(б)

Б) і Ка му ніс тыч най пар тыі Літ вы з пры чы ны аб' яд нан-

ня Літ вы і Бе ла ру сі ў ад но дзяр жаў нае ўтва рэн не — 

Лі тоў ска-Бе ла рус кую Са вец кую Са цы я ліс тыч ную Рэс-

пуб лі ку (Літ бел), бы ла ство ра на Ка му ніс тыч ная пар тыя 

(баль ша ві коў) Літ вы і Бе ла ру сі. У Прэ зі ды ум ЦК пар-

тыі ўва хо дзі лі В. С. Міц кя ві чус-Кап су кас (стар шы ня), 

В. Г. Кно рын (сак ра тар), З. І. Ан га рэ ціс, А. Ф. Мяс ні-

коў, Я. Г. Да лец кі, С. І. Іва ноў. У су вя зі з на ступ лен нем 

поль скіх вой скаў у кра са ві ку 1919 го да рэс пуб лі ка бы ла 

аб' яў ле на на ва ен ным ста но ві шчы, па ча та ма бі лі за цыя. 

Ад нак з-за ад сут нас ці на леж на га аба рон ча га па тэн-

цы я лу і ва ен ных кад раў кі раў ніц тва Літ бе ла не змаг ло 

ар га ні за ваць дзей ны ад пор во ра гу. Пас ля аку па цыі 

Мін ска (8 жніў ня 1920 г.) ЦК пар тыі пе ра ехаў у Баб-

руйск, за тым у Сма ленск, ад куль кі ра ваў пад поль ным 

і пар ты зан скім ру хам.

1955 год — Бе ла рус ка му дзяр жаў на му дра ма-

тыч на му тэ ат ру імя Ян кі Ку па лы пры свое на 

най мен не «ака дэ міч ны».

1959 
год — у Мін ску ад быў ся 1-ы з'езд жур на-

ліс таў рэс пуб лі кі; за сна ва ны Са юз жур на-

ліс таў Бе ла ру сі.

1922 год — у га зе це «Изве-

стия» быў упер шы ню 

апуб лі ка ва ны верш Ула дзі мі ра Ма я коў-

ска га «Прозаседавшиеся» — па сут нас-

ці, пер шая вост рая са ты ра на но вую са-

вец кую бю ра кра тыю.

1934 год — па ча ла ся ге ра іч ная эпа пея са вец-

кіх лёт чы каў па вы ра та ван ні ча люс кін цаў. 

Экі паж А. В. Ля пі дзеў ска га на са ма лё це АНТ-4 вы вез на 

ма ця рык пер шую гру пу чле наў экі па жа ле да ко ла «Ча люс-

кін», рас ціс ну та га лё дам у Чу коц кім мо ры.

1946 год — вы сту па ю чы ў Вест мінс тэр скім ка-

ле джы ў Фул та не (штат Мі су ры, ЗША), Уін-

стан Чэр чыль пра мо віў сло вы, якія ста лі гіс та рыч ны мі: 

«Ад Шчэ ці на на Бал ты цы да Тры ес та на Ад ры я ты цы, 

праз увесь кан ты нент, апу шча на «жа лез ная за сло на». За 

гэ тай лі ні яй раз мя шча юц ца ўсе 

ста лі цы ста ра жыт ных дзяр жаў 

Цэнт раль най і Ус ход няй Еў ро пы: 

Вар ша ва, Бер лін, Пра га, Ве на, 

Бу да пешт, Бялг рад, Бу ха рэст і 

Са фія, усе гэ тыя зна ка мі тыя га-

ра ды з на сель ніц твам зна хо дзяц-

ца ў тым, што я па ві нен на зваць са вец кай сфе рай, і ўсе 

яны, у той ці ін шай фор ме, аб' ек ты не толь кі са вец ка га 

ўплы ву, але і вель мі вы со ка га... кант ро лю з бо ку Маск вы. 

Ка му ніс тыч ныя пар тыі, якія бы лі вель мі ма лень кі мі ва ўсіх 

гэ тых ўсход не еў ра пей скіх дзяр жа вах, бы лі вы ра шча ны 

да ста но ві шча сі лы, якая знач на пе ра ся гае іх коль касць, і 

яны імк нуц ца да сяг нуць ва ўсім та та лі тар на га кант ро лю». 

Па ча так «ха лод най вай ны». Дзе ля спра вяд лі вас ці трэ ба 

ад зна чыць, што ў гэ ты час Чэр чыль не быў, на су пе рак 

рас паў сю джа най па мыл цы, прэм' ер-мі ніст рам Вя лі ка бры-

та ніі; пас ля па ра жэн ня кан сер ва тыў най пар тыі на вы ба рах 

5 лі пе ня 1945 го да ён з'яў ляў ся лі да рам апа зі цыі; у ЗША 

зна хо дзіў ся не з афі цый ным ві зі там, а як пры ват ная асо-

ба, на пра вах ад па чы валь ні ка

Там, дзе Вя зын ка спіць у на бры ня лых сня гах

І ўгля да ец ца ў да леч ста рэнь кая ха та,

Дзе ча кае вяр ба, ка лі вер нец ца птах

І аб вес ціць усім ве лі код нае свя та,

Там, дзе мро іц ца во ля ў лю таў скіх снах

І ту гу юць кры ні цы ў ля до вай ня до лі — 

Па ку па лаў скай сцеж цы пры хо дзіць вяс на.

Тую сцеж ку сня гі не сха ва юць ні ко лі.

Да ра го га сы на і бра та Ана то ля Іва на ві ча 

РЫ ЖЭ ВІ ЧА з вёс кі Ра каў цы Смар гон ска га ра ё на 

шчы ра він шу ем з 60-год дзем! Зы чым моц на га 

зда роўя, даб ра бы ту, доў гіх га доў жыц ця!

Ня хай та бе сон ца смя ец ца,

Усё ў жыц ці ўда ец ца!

І хай бу дзе свет лым

кож ны твой дзень!

Ма ма і сяст ра Іры на.

У ней кай фран цуз скай 

каз цы рас каз ва ец ца, як 

адзін ма лень кі хлоп чык ні-

бы та прый шоў ес ці пас ля 

та го, як яго па клі ка лі ўся го 

ад ной чы.

Дыя ло гі ў се ці ве.

— Як я вас па знаю?

— Вам на су страч бу дзе 

іс ці хло пец, і вы па ду ма е це: 

хоць бы не ён! Дык вось, гэ-

та бу ду я.

Жыц цё выя хіт ры кі.

Пра даць ква тэ ру і ку-

піць дом на ко лах.

Це шча не пе ра е дзе да 

вас, ка лі не змо жа вас 

знай сці!

Дзе ці — квет кі жыц ця :)

Пя ці га до вы Ва сіль — 

баць ку:

— Та та, дай мне 20 руб лёў, 

і я та бе ска жу, хто ўна чы з ма-

май спіць, ка лі ця бе ня ма.

— Што? Вось та бе гро-

шы, ка жы! Хто?!

— Я!

У На сці муж быў та кі 

страш ны, што га рэл ку піць 

да во дзі ла ся ёй.

«Апра нуць» 
зе фір 

у «спар тыў ную 
фор му»

Фаб ры ка «Чыр во ны 

хар ча вік» га то вая су стрэць 

удзель ні каў ІІ лет ніх 

Еў ра пей скіх гуль няў 

ці ка вым сюр пры зам, 

па ве да мі лі ў кан цэр не 

«Бел дзярж харч прам».

Спе цы я ліс ты прад пры ем ства 

рас пра ца ва лі тэ ма тыч ныя «чах лы» 

на сваю пра дук цыю, якая з'яў ля ец-

ца ад ной з ві зі то вак кра і ны, — зе-

фір. Па да рун ка выя на бо ры зе фі ру 

ТМ «Пры ві тан не з Бе ла ру сі» і ТМ 

«Zefіr.by» «апра нуць» у «спар тыў-

ную фор му» з сім во лі кай ІІ лет ніх 

Еў ра пей скіх гуль няў.

Па да рун ка вы на бор зе фі ру 

«Пры ві тан не з Бе ла ру сі» — гэ та 

са лод кае «пісь мо», аформ ле нае 

ў «паш то вым сты лі». На «кан вер-

це» — ад люст ра ван не га лоў ных 

гіс то ры ка-куль тур ных сла ву тас цяў 

на шай кра і ны. Уні каль насць са лод-

ка га «па слан ня» не толь кі ў ары-

гі наль нас ці афарм лен ня ўпа коў кі 

і руч ным вы ра бе зе фі ру. У аб ноў-

ле ны ва ры янт ка роб кі ўкла дзе на 

паш тоў ка са зва рот ным ад ра сам 

кан ды тар скай фаб ры кі «Чыр во ны 

хар ча вік». Удзель ні кі і гос ці Еў ра-

пей скіх гуль няў змо гуць па дзя ліц-

ца ўра жан ня мі ад пра дук цыі і ада-

слаць свой вод гук у Баб руйск.

У асно ве афарм лен ня ўпа коў кі 

па вет ра на га ла сун ку ў на ту раль-

ным ша ка ла дзе ганд лё вай мар кі 

«Zefіr.by» — бе ла рус кі ар на мент 

«дрэ ва жыц ця», які сім ва лі зуе веч-

насць і бес смя рот насць. Та кім чы-

нам «Чыр во ны хар ча вік» пад крэс-

лі вае даў нія тра ды цыі вы твор час ці 

пра дук цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


