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   дня

СЁННЯ
Мiнск — 8.08 17.38 9.30
Вi цебск — 8.01 17.24 9.23
Ма гi лёў — 7.58 17.28 9.30
Го мель — 7.51 17.29 9.38
Гродна — 8.22 17.53 9.31
Брэст — 8.18 17.58 9.40

Iмянiны
Пр. Златы, Андрэя, 
Іосіфа, Лукі, Сяргея, 
Юльяна.
К. Антаніны, Аўгуста, 
Вольфганга, Лукі, 
Сатурніна, Урбана.

Месяц
Маладзік 3 лістапада.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Сён ня су свет ная гра мад скасць ад зна чае Дзень Чор-
на га мо ра. У гэ ты дзень у 1996 го дзе шэсць пры чар-
на мор скiх кра iн — Бал га рыя, Ру мы нiя, Тур цыя, Гру зiя, 
Ра сiя i Укра i на — пад пi са лi стра тэ гiч ны план дзе ян няў 
па рэ абi лi та цыi i аба ро не Чор на га мо ра. Ён пра ду-
гледж вае прак тыч ныя кро кi, на кi ра ва ныя на ад наў лен-
не i за ха ван не на ва коль на га ася род дзя Чор на га мо ра. 
Ме ра пры ем ствы з на го ды Дня Чор на га мо ра за клi ка ны 
на га даць усiм пра каш тоў насць эка сiс тэ мы мо ра для 
ця пе раш нiх i бу ду чых па ка лен няў.

1793 год — 220 га доў з дня на ра джэн ня (го рад 
Шчу чын) Ануф рыя Пет ра шке вi ча, бе ла рус ка-

га i поль ска га паэ та, ма гiст ра фi ла со фii. У 1822-1824 гг. 
пра ца ваў у ар хi ве Ра дзi вi лаў у Вiль нi. Адзiн з за сна валь-
нi каў та ва рыст ва фi ла ма таў. У «Вi лен скiм што дзён нi ку» 
пуб лi ка ваў сен ты мен таль ныя вер шы i гiс та рыч ныя раз ва-
жан нi ў ду ху ра ман тыз му. Аў тар вер ша ва най фальк лор-
на-эт на гра фiч най за ма лёў кi «Iды лiя Ку па ла», за сна ва най 
на бе ла рус кiх на род ных ве ра ван нях i аб ра дах. Збi раў 
ма тэ ры я лы та ва рыст ва фi ла ма таў. Сяб ра ваў з Янам Ча-
чо там, пад трым лi ваў су вя зi з Ада мам Мiц ке вi чам. Па мёр 
у 1863 го дзе.

1925 год — пай шоў з 
жыц ця стар шы ня 

Рэў ва ен са ве та СССР i нар кам 
па ва ен ных i мар скiх спра вах 
Мi ха iл Фрун зэ. У 20-га до вым 
уз рос це Фрун зэ быў асу джа ны 
цар скi мi ўла да мi да смя рот на-
га па ка ран ня за рэ ва лю цый ную 
дзей насць, але пас ля яго па мi-
ла ва лi. А ў со рак га доў Фрун зэ, 
па ўсёй ве ра год нас цi, за бi лi на 
апе ра цый ным ста ле па плеч нi кi 
па гэ тай са май рэ ва лю цый най 
дзей нас цi. На па ха ван нi Мi ха i ла Ва сiль е вi ча Ста лiн ска-
заў: «Мо жа, так i трэ ба, каб ста рыя та ва ры шы так лёг ка i 
прос та сы хо дзi лi ў ма гi лу...» Гiс то рыю знi шчэн ня Фрун зэ, 
так, як ён яе ба чыў, рас па вёў, не на зы ва ю чы iм ёнаў, пiсь-
мен нiк Ба рыс Пiль няк у «Апо вес цi не па га ша най поў нi». I 
за гэ та так са ма па пла цiў ся жыц цём. Асi ра це лых дзя цей 
Мi ха i ла Фрун зэ, Цi му ра i Тац ця ну, усы на вiў Клi мент Ва-
ра шы лаў.

1936 год — на ра дзiў ся (вёс ка Па па рот нае Жло бiн-
ска га ра ё на Го мель скай воб лас цi) Ула дзi мiр 

Ва сiль е вiч Баб коў, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не вы лi чаль най 
ма тэ ма ты кi, док тар фi зi ка-ма тэ ма тыч ных на вук, пра-
фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па вы лi чаль ных ме та дах 
вы ра шэн ня звы чай ных ды фе рэн цы яль ных ураў нен няў. 
Рас пра ца ваў пры яры тэт ны па ды ход да па бу до вы мно га-
этап ных вы лi чаль ных ал га рыт маў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ мii Бе ла ру сi.

Кузь ма ЧОР НЫ, пiсь мен нiк, 
пе ра клад чык, пуб лi цыст:

«Хто ве дае, чым пад трым лi ва ец-
ца iс на ван не не ка то рых глу хiх да рог, па якiх ма ла хто 
ка лi ез дзiць i якiх нi ко лi нi хто не пра вiць i не гля дзiць. 
Але вель мi мо жа быць, што та кая да ро га больш ба чы ла 
на са бе ча ла ве ча га ўтра пен ня, чым крэп кi шлях».
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Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), В. КЛЮЧНІК 
(на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХ МА  НЕН КА, С. ПРОТАС (першы на  меснiк  
дырэктара—галоўнага  рэдактара), Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,  
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
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30 кастрычніка 2013 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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Па га ры зан та лi: Прах. Афа рызм. Эдзi та. Iза бар. Верш. 
Аск. Па ром. Аста. Цу кер ка. Пэн. Лiн за. Яш ма. Аза мат. Ву ок-
са. Жэ рар. Шар. Ага. Скрыб. Уда кан. Ном. Ата ка. Ка шы ра. 
Авёс. Па мiр. Кi но. Бi ном. Ар ба кай тэ. 

Па вер ты ка лi: Бра ня вiц кая. Пу га чо ва. Рык ша. Ма ра кас. 
Трыа. Агат. Арэ лi. Ты ра на. За пал. Кра кi. Яз да. Мi на. Ба рон. 
Мi нор. Фут ра. Ромб. Рам па. Сук. Пуск. Ка ня. Шук шы ны. 
Том. Са бор. Аў чы на. Авар. Мак ра мэ.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ 
І ГАДЗІНЫ 
Ў ЛІСТАПАДЗЕ

2, субота, 14.30 – 20.30
3, нядзеля, 20.30 – 24.00
4, панядзелак, 6.30 – 22.00
5, аўторак, 19.00 – 24.00
6, серада, 0.00 – 23.00
8, пятніца, 9.30 – 24.00
10, нядзеля, 8.00 – 24.00
11, панядзелак, 0.00 – 4.30
12, аўторак, 16.30 – 24.00
13, серада, 0.00 – 9.30
14, чацвер, 22.30 – 24.00
15, пятніца, 0.00 – 17.00
17, нядзеля, 17.00 – 24.00
20, серада, 0.00 – 13.30
22, пятніца, 9.00 – 24.00
24, нядзеля, 11.00 – 24.00
25, панядзелак, 0.00 – 14.00
27, серада, 14.00 – 23.00
29, пятніца, 13.00 – 24.00
30, субота, 0.00 – 6.00

Ка лi муж чы на за ста ец ца до ма 
адзiн, яго ха ла дзiль нiк на бi рае да 300 
пра гля даў за ве чар.

— Сар дэч на за пра ша ем у 
наш ма га зiн! Чым я ма гу вам 
да па маг чы?

— Ка лi лас ка, ад га няй це 
ад мя не ас тат нiх кан суль-
тан таў.

Ка лi вы мо жа це спа кой-
на ска заць ра нi цай «Да вай 
ад кла дзем секс на ве чар», 
зна чыць, вы — жан чы на.

Муж ку пае дзi ця, кры чыць 
з ван най:

— Ка ця, ён есць пе ну!
Праз па ру хвi лiн:
— Ка ця, яна рэ аль на 

смач ная!

Цы ган скi па ца лу нак — 
гэ та ка лi знi кае не толь кi 
ка ша лёк, але i за ла тыя зу-
бы так са ма...

Быць свед кам на вя сел лi я не зга-
джа ю ся пас ля та го, як ад ной чы па чуў: 
«Ка лi жа нiх уця чэ, тут нам свед ка i спат-
рэ бiц ца».

Увага! 
Трымайцеся парамі!

Сочым за сваім 
напарнікам!!!

Увага! 
Наперадзе 
небяспечная 
тэрыторыя!!!


