
Iмянiны
Пр. Васіля, Івана, Паўла.

К. Ганны, Дзіяны, 
Шымана, Эдуарда, 
Эміліяна, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.27 17.03 7.36

Вi цебск — 9.24 16.45 7.21

Ма гi лёў — 9.17 16.53 7.36

Го мель — 9.06 16.58 7.52

Гродна — 9.41 17.20 7.39

Брэст — 9.34 17.28 7.54
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4 студзеня 2019 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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

29 снежня.

Месяц у сузор’і Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

16 5 студзеня 2019 г.СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

Лё ша атры маў мя нуш ку 

Му раш, та му што вы бі раў 

дзяў чат з ва гой, знач на 

боль шай за сваю.

— Ро за Мар каў на, а што 

та кое ка хан не?

— Вой, Со фач ка, усё 

прос та... Гэ та ка лі за плюшч-

ва еш во чы та кі на ўсе яго 

не да хо пы. По тым рас-

плюшч ва еш — а ўжо двое 

дзя цей!

З цеп лы нёй стаў лю ся да 

кі роў цаў на пе ра дзе, якія 

спа чат ку пе ра строй ва юц-

ца, а по тым уклю ча юць 

па ва рот нік. Ма лай цы, яшчэ 

па мя та юць, што па між гэ-

ты мі дзе ян ня мі па він на іс-

на ваць ней кая су вязь...

5 СТУ ДЗЕ НЯ

859 год — упер шы ню ў ле та піс ных да ку мен тах згад-

ва юц ца ва ра гі (нар манд скія во і ны, што слу жы лі 

ў ві зан тый скіх ім пе ра та раў), якія збі ра лі да ні ну (па люд дзе) 

у зем лях кры ві чоў. У «Апо вес ці мі ну лых га доў», на прык-

лад, ле та пі сец па чы нае гіс то рыю рус кай зям лі ле ген дай аб 

за пра шэн ні ва ра гаў. Дру жы ны 

ва ра гаў на ча ле з кня зя мі (ко нун га мі) з'я ві лі ся 

ў ІХ ста год дзі ва Ус ход няй і За ход няй Еў ро пе. 

У ІХ—ХІ ста год дзях яны най ма лі ся на служ бу да 

рус кіх кня зёў, удзель ні ча лі ў па хо дах на Ві зан тыю 

і ка ча выя пля мё ны, ганд ля ва лі на шля ху «з ва ра-

гаў у грэ кі». Боль шасць ва ра гаў пры ня лі мо ву і 

куль ту ру ўсход ніх сла вян і асла вя ні лі ся.

1878 год — на ра дзіў ся (г. Ека ця рын бург) Юве на лій Аляк санд ра віч 

Вейс, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма шы на знаў ства, член-ка-

рэс пан дэнт, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Скан стру я ваў і вы ка рыс таў на прак ты цы 

шэ раг сель ска гас па дар чых ма шын, вы мя раль ных і ву чэб ных пры бо раў. Аў-

тар больш як 90 на ву ко вых прац па пы тан нях пра ек та ван ня і пры мя нен ня 

сель ска гас па дар чых ма шын, вы мя раль ных і на ву чаль ных пры бо раў. Па мёр 

у 1950 го дзе.

1905 год — на ра дзіў ся (г. Ча чэрск) Вень я мін Іса ка ві ч Вейц, буй-

ны са вец кі ву чо ны ў га лі не энер ге ты кі, член-ка рэс пан дэнт 

АН СССР. З 1932 го да пра ца ваў у энер ге тыч ным ін сты ту це АН СССР. 

Аў тар на ву ко вых прац па да сле да ван ні энер ге тыч ных рэ сур саў і іх вы-

ка ры стан ні, па ства рэн ні адзі най энер ге тыч най сіс тэ мы. Рас пра ца ваў 

асно вы энер ге тыч най ста тыс ты кі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. 

Па мёр у 1961 го дзе.

1907 
год — на ра дзіў ся (вёс ка Ра ду чы, ця пер у Ча вус кім ра ё не) 

Кас тусь Гу ба рэ віч, бе ла ру скі дра ма тург, за слу жа ны дзе яч 

мас тац тваў Бе ла ру сі. Аў тар п'ес «Цэнт раль ны ход», «Ала зан ская да лі на», 

драм «Цы та дэль сла вы», «Га лоў ная стаў ка», «Брэсц кі мір» і ін шых. Па яго 

сцэ на ры ях па стаў ле ны філь мы «Дзяў чын ка шу кае баць ку», «Аню ці на да-

ро га», «Па ла нэз Агін ска га». Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр 

у 1987 го дзе.

1769 
год — анг лій скі ме ха нік Джэймс Уат атры маў 

па тэнт на вы на ход ніц тва па ра вой ма шы ны.

1932 
год — на ра дзіў ся Умбер та Эка, італь ян скі пісь-

мен нік, куль ту ро лаг. Аў тар ра ма наў «Імя ру-

жы», «Ма ят нік Фу ко» і ін шых. Па мёр у 2016 го дзе.

1973 год — з са вец ка га ва ен на-транс парт на га са ма-

лё та Ан-12Б з вы шы ні 800 м упер шы ню ў све це 

бы ло пра ве дзе на дэ сан та ван не бра ня тан ка вай тэх ні кі з экі па жам.

СЁННЯ
Руб ры ку вя дзе 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 
evgenyksenevіch@

gmaіl.com

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

ЗІ МО ВАЯ КАЗ КА
Аляк сей Пы сін 

(1920—1981) — вы-

дат ны бе ла рус кі па эт, 

пе ра клад чык, дзі ця чы 

пісь мен нік, жур на ліст. 

За слу жа ны ра бот нік 

куль ту ры БССР. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

БССР імя Ян кі Ку па лы 

за кні гу вер шаў «Твае 

да ло ні». Член Са ю за 

пісь мен ні каў СССР.

У час Вя лі кай Ай-

чын най вай ны браў 

удзел у ба ях на За-

ход нім, Ка лі нін скім, 

Ле нін град скім, 1-м і 

2-м Пры бал тый скіх 

фран тах. Быў двой чы 

па ра не ны. Уз на га ро-

джа ны ме да ля мі.

Аў тар збор ні каў 

«Наш дзень», «Сі ні 

ра нак», «Со неч ная 

па вод ка», «Мае ме-

ры ды я ны», збор ні каў 

вер шаў для дзя цей 

«Ма ты лёч кі-ма ты лі», 

«Вя сёл ка над плё сам» 

, «Ка вы лёк», кніг вер-

шаў і па эм «Коль кі сон-

цаў!», «Аляк сей, Дзя-

ніс, Алён ка» і іншых.

Він шу ем усіх ама-
та раў бе ла рус кай 
паэ зіі і пес ні з Но вым 

го дам і Ка ля да мі!

Вер шы — 
Аляк сей ПЫ СІН,

му зы ка — 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:
Пту шы ныя гнёз ды 

пад сне гам за сну лі,
Дры мот ную пра жу за веі пра дуць.
А хо чаш — 

зі мой за ку ку юць зя зю лі,
Мя до выя ро сы на дол упа дуць.
Пры пеў:
Я сам па жа даў сён ня гэт ка га раю.
На бе ра зе каз кі зі мо вай стаю;
Пры го жае імя тваё паў та раю,
На су страч лю боў вы клі каю тваю.
Пры пеў

Куп лет 2:
Ды хан нем ка чу тваё імя па сне зе,
Ка чу, ні бы сон ца, па бе лых ля сах;
І па ды ма юць га ло вы мядз ве дзі,
Што спа лі ў мя до ва-ма лі на вых

 снах.
Пры пеў

Куп лет 3:
Дых ні це, мядз ве дзі, на про сінь, 

што све ціц ца, —
За мёрз лае не ба ужо ад тае;
Сту пае Вя лі кая ва ша Мядз ве дзі ца
У свет лы ма лін нік на сцеж кі свае.

Він шу ем на ша га да ра го га і лю бі ма га му жа, та ту, 

дзя ду лю КРА ПІЎ НІЦ КА ГА Ві кен ція Аляк санд ра ві ча 
з 75-год дзем!!!

Ня хай ба гац цем бу дуць для ця бе га ды, зда роўя моц на га 
жа да ем і даб ра.

Жа да ем, каб шчас це та бе ўсмі ха ла ся,

І ма ра лю бая заў сё ды здзяйс ня ла ся.

Вя сел ле і ра дасць, і доб ры на строй

Хай кро чаць заў сё ды з та бой!
Зы чым уда чы, свят ла і цяп ла, 

Каб бе ды, ня го ды зга рэ лі да тла.
Каб жыць і лю біць да ста год да вя ло ся,
Хай збу дзец ца ўсё, што яшчэ не збы ло ся.
Мы ця бе вель мі лю бім, ра дуй нас даў-

жэй пры сут нас цю сва ёй.

Уся твая сям'я.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

У ВА ГОН 
З КА ТОМ 

І ВЕ ЛА СІ ПЕ ДАМ
У Бе ла ру сі ўне се ны зме ны ў пра-

ві лы пра во зу ў цяг ні ках хат ніх жы-

вёл і двух ко ла ва га транс пар ту.

Унесены зме ны ў Ін струк цыю аб 

па рад ку ўста наў лен ня і пры мя нен ня 

та ры фаў на пе ра воз кі па са жы раў, 

ба га жу і гру за ба га жу чы гу нач ным 

транс пар там агуль на га ка ры стан ня 

на га рад скіх, рэ гі я наль ных і між рэ-

гі я наль ных лі ні ях. З да ку мен та вы-

клю ча ны пункт, які да ты чыц ца пла ты 

за пе ра воз кі дроб ных хат ніх жы вёл і 

пту шак. У пры ват нас ці, ра ней у ва-

го нах з не ну ма ра ва ны мі мес ца мі на 

га рад скіх і рэ гі я наль ных лі ні ях, у тым 

лі ку ў ва го нах на рэ гі я наль ных лі ні-

ях эка ном-кла са, пла та бра ла ся за 

кож нае мес ца ў па ме ры 50 % кош ту 

поў на га пра яз но га да ку мен та (бі ле та) 

да пунк та пры зна чэн ня па са жы ра.

Ёсць новаўвядзенні пры апла це 

пе ра воз кі са бак буй ных па род. Так, 

у асоб ным ку пэ на рэ гі я наль ных лі ні-

ях біз нес-кла са або між рэ гі я наль ных 

лі ні ях апла ту бу дуць спа га няць зы-

хо дзя чы з кош ту бі ле таў усіх мес цаў 

ку пэ. Да дат ко вую пла ту за кож на га 

са ба ку як за 20 кі ла гра маў ма сы ба-

га жу за раз браць не бу дуць.

Так са ма ад мя ня ец ца пла та за пе-

ра воз ку ве ла сі пе да ў не ра за бра ным 

і не ўпа ка ва ным вы гля дзе ў ва го нах з 

не ну ма ра ва ны мі мес ца мі. Да гэ та га 

пла та бра ла ся ў па ме ры кош ту поў-

на га пра яз но га да ку мен та (бі ле та) 

да пунк та пры зна чэн ня па са жы ра. 

Па ста но ва ўсту пае ў сі лу пас ля яе 

афі цый на га апуб лі ка ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


