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СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

5 студзеня 2019 г.
Рубрыку вядзе
Яўген КСЯНЕВІЧ.

Песню бярыце з сабою...

СЁННЯ

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

ЗІМОВАЯ КАЗКА
Аляк сей Пы сін
(1920—1981) — выдатны беларускі паэт,
перакладчык, дзіцячы
пісьменнік, журналіст.
Заслужаны работнік
культуры БССР. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі
БССР імя Янкі Купалы
за кнігу вершаў «Твае
далоні». Член Саюза
пісьменнікаў СССР.
У час Вялікай Айчыннай вайны браў
удзел у баях на Заход нім, Ка лі нін скім,
Ленінградскім, 1-м і
2-м Пры бал тый скіх
франтах. Быў двойчы
паранены. Узнагароджаны медалямі.
Аў тар збор ні каў
«Наш дзень», «Сіні
ра нак», «Со неч ная
паводка», «Мае мерыдыяны», зборнікаў
вершаў для дзя цей
«Матылёчкі-матылі»,
«Вясёлка над плёсам»
, «Кавылёк», кніг вершаў і паэм «Колькі сонцаў!», «Аляксей, Дзяніс, Алёнка» і іншых.
Віншуем усіх амата раў бе ла рус кай
паэзіі і песні з Новым
годам і Калядамі!

Месяц

Сонца

Вершы —

Аляксей ПЫСІН,

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

музыка —
Яўген КСЯНЕВІЧ.
Куплет 1:
Птушыныя гнёзды
пад снегам заснулі,
Дрымотную пражу завеі прадуць.
А хочаш —
зімой закукуюць зязюлі,
Мядовыя росы на дол упадуць.
Прыпеў:
Я сам пажадаў сёння гэткага раю.
На беразе казкі зімовай стаю;
Прыгожае імя тваё паўтараю,
Насустрач любоў выклікаю тваю.
Прыпеў
Куплет 2:
Дыханнем качу тваё імя па снезе,
Качу, нібы сонца, па белых лясах;
І падымаюць галовы мядзведзі,
Што спалі ў мядова-малінавых
снах.
Прыпеў

Усход

Захад Даўжыня
дня

9.27
9.24
9.17
9.06
9.41
9.34

17.03
16.45
16.53
16.58
17.20
17.28

7.36
7.21
7.36
7.52
7.39
7.54

Апошняя квадра
29 снежня.
Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны
Пр. Васіля, Івана, Паўла.
К. Ганны, Дзіяны,
Шымана, Эдуарда,
Эміліяна, Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

Куплет 3:
Дыхніце, мядзведзі, на просінь,
што свеціцца, —
Замёрзлае неба ужо адтае;
Ступае Вялікая ваша Мядзведзіца
У светлы маліннік на сцежкі свае.

Будзь у курсе!
5 СТУДЗЕНЯ

859

год — упершыню ў летапісных дакументах згадваюцца варагі (нармандскія воіны, што служылі
ў візантыйскіх імператараў), якія збіралі даніну (палюддзе)
у землях крывічоў. У «Аповесці мінулых гадоў», напрыклад, летапісец пачынае гісторыю рускай зямлі легендай аб
запрашэнні варагаў. Дружыны
варагаў на чале з князямі (конунгамі) з'явіліся
ў ІХ стагоддзі ва Усходняй і Заходняй Еўропе.
У ІХ—ХІ стагоддзях яны наймаліся на службу да
рускіх князёў, удзельнічалі ў паходах на Візантыю
і качавыя плямёны, гандлявалі на шляху «з варагаў у грэкі». Большасць варагаў прынялі мову і
культуру ўсходніх славян і аславяніліся.
год — нарадзіўся (г. Екацярынбург) Ювеналій Аляксандравіч
Вейс, беларускі вучоны ў галіне машыназнаўства, член-карэспандэнт, акадэмік НАН Беларусі, доктар тэхнічных навук, прафесар,
заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Сканструяваў і выкарыстаў на практыцы
шэраг сельскагаспадарчых машын, вымяральных і вучэбных прыбораў. Аўтар больш як 90 навуковых прац па пытаннях праектавання і прымянення
сельскагаспадарчых машын, вымяральных і навучальных прыбораў. Памёр
у 1950 годзе.
год — нарадзіўся (г. Чачэрск) Веньямін Ісакавіч Вейц, буйны савецкі вучоны ў галіне энергетыкі, член-карэспандэнт
АН СССР. З 1932 года працаваў у энергетычным інстытуце АН СССР.
Аў тар навуковых прац па даследаванні энергетычных рэсурсаў і іх выкарыстанні, па стварэнні адзінай энергетычнай сіс тэмы. Распрацаваў
асно вы энер ге тыч най ста тыс ты кі. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.
Памёр у 1961 годзе.
год — нарадзіўся (вёска Радучы, цяпер у Чавускім раёне)
Кастусь Губарэвіч, беларускі драматург, заслужаны дзеяч
мастацтваў Беларусі. Аўтар п'ес «Цэнтральны ход», «Алазанская даліна»,
драм «Цытадэль славы», «Галоўная стаўка», «Брэсцкі мір» і іншых. Па яго
сцэнарыях пастаўлены фільмы «Дзяўчынка шукае бацьку», «Анюціна дарога», «Паланэз Агінскага». Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі. Памёр
у 1987 годзе.
год — англійскі механік Джэймс Уат атрымаў
патэнт на вынаходніцтва паравой машыны.
год — нарадзіўся Умберта Эка, італьянскі пісьменнік, культуролаг. Аўтар раманаў «Імя ружы», «Маятнік Фуко» і іншых. Памёр у 2016 годзе.
год — з савецкага ваенна-транспартнага самалёта Ан-12Б з вышыні 800 м упершыню ў свеце
было праведзена дэсантаванне бранятанкавай тэхнікі з экіпажам.
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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.

У ВАГОН
З КАТОМ
І ВЕЛАСІПЕДАМ
У Беларусі ўнесены змены ў правілы правозу ў цягніках хатніх жывёл і двухколавага транспарту.
Унесены змены ў Інструкцыю аб
парадку ўстанаўлення і прымянення
тарыфаў на перавозкі пасажыраў,
багажу і грузабагажу чыгуначным
транспартам агульнага карыстання
на гарадскіх, рэгіянальных і міжрэгіянальных лініях. З дакумента выключаны пункт, які датычыцца платы
за перавозкі дробных хатніх жывёл і
птушак. У прыватнасці, раней у вагонах з ненумараванымі месцамі на
гарадскіх і рэгіянальных лініях, у тым
ліку ў вагонах на рэгіянальных лініях эканом-класа, плата бралася за
кожнае месца ў памеры 50 % кошту
поўнага праязнога дакумента (білета)
да пункта прызначэння пасажыра.
Ёсць новаўвядзенні пры аплаце
перавозкі сабак буйных парод. Так,
у асобным купэ на рэгіянальных лініях бізнес-класа або міжрэгіянальных
лініях аплату будуць спаганяць зыходзячы з кошту білетаў усіх месцаў
купэ. Дадатковую плату за кожнага
сабаку як за 20 кілаграмаў масы багажу зараз браць не будуць.
Таксама адмяняецца плата за перавозку веласіпеда ў неразабраным
і неўпакаваным выглядзе ў вагонах з
ненумараванымі месцамі. Да гэтага
плата бралася ў памеры кошту поўнага праязнога дакумента (білета)
да пункта прызначэння пасажыра.
Пастанова ўступае ў сілу пасля яе
афіцыйнага апублікавання.
Сяргей РАСОЛЬКА.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
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.

УСМІХНЕМСЯ
Лёша атрымаў мянушку
Мураш, таму што выбіраў
дзяўчат з вагой, значна
большай за сваю.
— Роза Маркаўна, а што
такое каханне?
— Вой, Со фач ка, усё
проста... Гэта калі заплюшчваеш вочы такі на ўсе яго
не да хо пы. По тым рас-

плюшчваеш — а ўжо двое
дзяцей!
З цеплынёй стаўлюся да
кіроўцаў наперадзе, якія
спачатку перастройваюцца, а потым уключаюць
паваротнік. Малайцы, яшчэ
памятаюць, што паміж гэтымі дзеяннямі павінна існаваць нейкая сувязь...

Віншуем нашага дарагога і любімага мужа, тату,
дзядулю КРАПІЎНІЦКАГА Вікенція Аляксандравіча
з 75-годдзем!!!
Няхай багаццем будуць для цябе гады, здароўя моцнага
жадаем і дабра.
Жадаем, каб шчасце табе ўсміхалася,
І мара любая заўсёды здзяйснялася.
Вяселле і радасць, і добры настрой
Хай крочаць заўсёды з табой!
Зычым удачы, святла і цяпла,
Каб беды, нягоды згарэлі датла.
Каб жыць і любіць да ста год давялося,
Хай збудзецца ўсё, што яшчэ не збылося.
Мы цябе вельмі любім, радуй нас даўжэй прысутнасцю сваёй.
Уся твая сям'я.

h t t p : / / www.zviazda.by;
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by

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