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30 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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УСМІХНЕМСЯ

caricatura.ru

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

30 лістапада.

Месяц у сузор’і Шаляў.

1 СНЕЖ НЯ

1939 г о д 

— на -

ра дзіў ся (вёс ка 

Стай кі Ар шан ска-

га ра ё на) Ула дзі мір 

Пят ро віч Пла то наў, 

бе ла рус кі са вец кі ву чо ны-ма тэ ма-

тык, член-ка рэс пан дэнт, ака дэ мік 

НАН Бе ла ру сі, АН СССР, Ра сій скай 

АН, пра фе сар, док тар фі зі ка-ма тэ ма-

тыч ных на вук, за меж ны член Ін дый-

скай на цы я наль най Ака дэ міі на вук. 

З 1971 го да — за гад чык ла ба ра то рыі Ін-

сты ту та ма тэ ма-

ты кі АН Бе ла ру-

сі, у 1977—1992 

га дах ды рэк тар 

гэ та га ін сты ту-

та. У 1987—1992 

га дах прэ зі дэнт 

АН Бе ла ру сі ,

у 1992—1996-м — 

га лоў ны на ву ко-

вы су пра цоў нік 

Ін сты ту та ма тэ-

ма ты кі НАН Бе ла ру сі. Аў тар больш 

чым 150 на ву ко вых прац. Да сле да-

ван ні па ал геб ры, ал геб ра іч най геа-

мет рыі, лі ней ных гру пах і та па ла гіч-

най ал геб ры. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін-

ска га кам са мо ла, Ле нін скай прэ міі.

1983 год — на бу даў ніц тве 

пер шай чар гі Мінск ага 

мет ро за вер ша ны гор на пра ход чыя 

ра бо ты.

1792 год — 

на  ра -

дзіў ся Мі ка лай Іва на-

віч Ла ба чэў скі, рус кі 

ма тэ ма тык, ства-

раль нік не эў клі да вай 

геа мет рыі, мыс лі цель-ма тэ ры я ліст, 

дзе яч на род най асве ты. З 1811 го да 

пра ца ваў у Ка зан скім уні вер сі тэ це (з 

1827-га — рэк тар). Аў тар на ву ко вых 

прац па ал геб ры, геа мет рыі, ма тэ ма-

тыч ным ана лі зе, ме ха ні цы, фі зі цы і 

аст ра но міі. Па мёр у 1856 го дзе.

1890 год — на ра дзіў ся Ва-

сіль Кан стан ці на віч 

Блю хер, са вец кі ва ен ны дзе яч,

Мар шал Са вец ка га Са ю за (1935). 

У па чат ку Пер шай су свет най вай ны 

пай шоў на фронт, за ба я выя за слу гі 

ўзна га ро джа ны дву ма Ге ор гі еў скі мі 

кры жа мі. У 1921—1922 га дах — ва-

ен ны мі ністр, га лоў на ка ман ду ю чы і 

член Ва ен на га са ве та На род на-рэ-

ва лю цый най ар міі Да лё каў сход няй 

на род най рэс пуб лі кі, кі ра ваў рэ ар га-

ні за цы яй ар міі, раз гро мам бе ла гвар-

дзей цаў пад Ва ла ча еў кай, узяц цем 

Спас ка ў 1922 го дзе. У 1924—1927 

га дах — га лоў ны ва ен ны са вет нік 

пры кі тай скім рэ ва лю цый ным ура дзе, 

удзель ні чаў у пра вя дзен ні Вя лі ка га 

Паў ноч на га па хо ду. Улет ку 1938 го да, 

у пе ры яд ба я вых дзе ян няў су праць 

япон скіх мі лі та рыс таў ка ля во зе ра 

Ха сан, ка ман да ваў Да лё каў сход нім 

фрон там. Па мёр у 1938 го дзе.

1896 год — на ра дзіў ся Ге ор-

гій Кан стан ці на віч Жу-

каў, са вец кі во е на чаль нік, Мар шал 

Са вец ка га Са ю за, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за. У 1926—1931 га дах вы кла даў 

ва ен на-да пры зыў ную пад рых тоў ку 

ў БДУ, у 1930—1936-м ка ман да ваў 

ка ва ле рый скі мі ды ві зі я мі ў Мін ску і 

Слуц ку, у 1938—1939 га дах зай маў 

па са ду на мес ні ка ка ман ду ю ча га ка-

ва ле рый скі мі вой ска мі Бе ла рус кай 

ва ен най акру гі. У час Вя лі кай Ай-

чын най вай ны быў на мес ні кам Вяр-

хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га, рас-

пра цоў ваў пла ны най больш буй ных 

апе ра цый, кі ра ваў пра ры вам бла ка-

ды Ле нін гра да, дзе ян ня мі вой скаў у 

Кур скай біт ве, вы зва лен нем Бе ла ру-

сі, Віс ла-Одэр скай апе ра цы яй, узяц-

цем Бер лі на. У 1945 го дзе пры маў 

па рад Пе ра мо гі. У 1955—1957 га дах 

— мі ністр аба ро ны СССР. Па мёр у 

1974 го дзе.

1913 год — на за во дах 

аме ры кан скай кам па-

ніі «Форд» быў за пу шча ны пер шы ў 

све це кан ве ер па збор цы аў та ма бі-

ляў, вы на ход ніц тва яко га пры нес ла 

су свет ную сла ву ін жы не ру і аў та ма-

біль на му маг на ту Ген ры Фор ду.

У Іга ра бы лі на столь кі 

не акрэс ле ныя пла ны на 

ве чар, што ў кра ме ён ку-

піў прэ зер ва ты вы, кні гу і 

шпа таль.

— Вы ве да е це, Яша, у 

кож на га муж чы ны ўсё ж та кі 

му сіць быць дру гая па ло ва!

— Вы мне бу дзе це рас-

каз ваць! Ку ды ж без яе? 

Пер шая то на ра бо це, то 

ста мі ла ся, то ў яе га ла ва 

ба ліць...

У дзі ця чым сад ку кем лі-

выя вы ха валь ні цы ў ці хую 

га дзі ну пры ду ма лі кон курс 

для дзя цей: хто пер шы за-

сне, та му мож на не спаць!

Дыя ло гі ў се ці ве.

— Я не зра зу ме ла, ты 

мой «Ін стаг рам» гля дзіш 

уво гу ле?!

— За раз ад крыю. Гэ та 

твае но гі? Клас на. А гэ та 

што — кат ле ты? Бо жух на, 

як пры го жа!

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

16 1 снежня 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

КА ЛЫ ХАН КА ДЛЯ ЦЯ БЕ
Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

Вер шы — Мі ко ла ША БО ВІЧ,
му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Мі ко ла Ша бо віч (нар. у 1959) 

— вы біт ны бе ла рус кі па эт, па эт-

пе ра клад чык, фі ло лаг і пе да гог. 

Член Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру-

сі. Кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук, 

да цэнт Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га пе да га гіч на га ўні вер сі тэ та імя 

Мак сі ма Тан ка. Ула даль нік рэс-

пуб лі кан скай лі та ра тур най прэ міі 

«За ла ты ку пі дон», уз на га ро джа-

ны ме да лём Са ю за пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі «За вя лі кі ўклад у лі та-

ра ту ру» і на груд ным зна кам «За 

ўклад у раз віц цё БДПУ».

Аў тар кніг, ар ты ку лаў, паэ тыч-

ных збор ні каў «Дом», «Яшчэ па-

куль не ліс та пад», «Па да ры мне 

сваю адзі но ту», «Мая на дзея», 

«Пры ко лы ад Мі ко лы», «Ма ла-

дыя мроі ма ла до га ле та». На 

вер шы Мі ко лы Ша бо ві ча на пі са-

на больш як 180 пе сень.

Мне па шчас ці ла больш за 

30 га доў сяб ра ваць з вы дат ным 

паэ там і ча ла ве кам Мі ко лам Ша-

бо ві чам. 4 сту дзе ня 2019 го да 

яму спаў ня ец ца 60 га доў, жа даю 

яму зда роўя, твор ча га на тхнен ня 

і но вых зда быт каў у лі та ра ту ры.

Ус туп:

Куп лет 1:

Спі, не ўспа мі най,

Што пра мчаў ся май,

Што ля дрэў, кус тоў

Жаў та пад ліс тоў.

Пры пеў:

Да ру кі ру ка,

Да шча кі шча ка,

Да пля ча пля чо —

Спі, маё дзяў чо.

Куп лет 2:

Ты за сні, за сні,

Мо пры сняц ца дні,

Як, ні бы та ў сне,

Ты знай шла мя не.

Прой грыш.

Куп лет 3:

Між да рог-шля хоў

Я ця бе знай шоў.

І да зор ля цеў

Ка лы хан кі спеў.

Куп лет 4:

Хай пры сніц ца ў сне:

Ты пра ба чыш мне

За са мот ны дзень

І ня збыт на дзей.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

ПА ВЫ СІЎ СЯ 
КОШТ ПРА ЕЗ ДУ
ў гра мад скім транс пар це 

трох абласцей
Ад па вед ныя ра шэн ні абл вы кан-

ка маў зме шча ны на На цы я наль-

ным пра ва вым ін тэр нэт-пар та-

ле. Яны ўжо ўсту пі лі ў сі лу.

Так, па вя лі чыў ся кошт пра ез ду ў 

га рад скім і пры га рад ным транс пар це 

Ві цеб скай воб лас ці — на 5 ка пе ек. 

Кошт ме сяч на га пра яз но га на аў то-

бус у га ра дах з на сель ніц твам звыш 

250 ты сяч ча ла век скла дзе 24,75 руб-

ля; ад 50 да 250 ты сяч — 24,09 руб-

ля; менш за 50 ты сяч — 21,03 руб ля. 

Столь кі ж бу дзе каш та ваць пра яз ны 

на тра лей бус ці трам вай для га ра доў, 

дзе вы ка рыс тоў ва ец ца та кі від транс-

пар ту. За пра яз ны на тры ві ды — аў-

то бус, трам вай, тра лей бус — трэ ба 

бу дзе ад даць 39,38 руб ля.

Па вя лі чыў ся і кошт пра ез ду і пе-

ра воз кі руч ной па кла жы ў га рад скім 

гра мад скім транс пар це Гро дзен скай 

воб лас ці. Ця пер ён на пра езд на звы-

чай ных і хут кас ных марш ру тах вы-

 рас це да 55 капеек, а пры на быц ці 

ў кі роў цы — да 65 капеек. Кошт ме-

сяч на га пра яз но га ў Грод не (на аў-

то бус ці тра лей бус) па вя лі чыц ца да 

24,75 руб ля, дэ кад ны — да 8,71 руб-

ля. У Лі дзе рост ад бу дзец ца ад па-

вед на да 24,09 руб ля і 8,47 руб ля, 

у ін шых га ра дах — да 21,03 руб ля 

і 7,37 руб ля. Апроч та го, зме няц ца 

гра ніч ныя мак сі маль ныя та ры фы на 

пры га рад ныя аў та ма біль ныя пе ра-

воз кі па са жы раў, ба га жу і руч ной па-

кла жы ў рэ гу ляр ных зно сі нах.

P.S. Як стала вядома, аналагічнае 

рашэнне аб падаражанні праезду ў 

грамадскім транспарце было прыня-

та і ў Брэсцкай вобласці.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Тэма для ўступу і пройгрышу:


