
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Агаф'і, Макара.
К. Канстанцыі, Альберта, 
Максіма, Сымона.

Месяц
Апошняя квадра.
Месяц у сузор’і 
Стральца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 8.22 18.25 10.03

Вi цебск — 8.15 18.12 9.57

Ма гi лёў — 8.13 18.15 10.02

Го мель — 8.06 18.15 10.09

Гродна — 8.37 18.41 10.04

Брэст — 8.34 18.45 10.11

На эк за ме не па фі ла со-
фіі пра фе сар за даў толь кі 
ад но пы тан не сту дэн там: 
«Ча му?» 

Най вы шэй шы бал атры-
маў сту дэнт, які даў ад каз: 
«А ча му б і не?»

— Вы та кая блед ная... Вас 
трэ ба па ка заць ура чу.

— Не, мя не трэ ба па ка-
заць мо ру.

На гля дзеў шы ся эро ты-
кі, уга ва рыў дзяў чы ну пры-
няць ра зам душ.

Двац цаць хві лін ста яў 
звон ку і па да ваў ёй роз ныя 
шам пу ні.

Ён:
— Да ра гая, дзе мая вя чэ-

ра?
Яна:
— У кні зе рэ цэп таў, ста-

рон ка 29!

Па зна ём лю ся з ці ка вай 
жан чы най для сур' ёз ных 
ад но сін.

А не, не па зна ём лю ся... 
Жон ка ўжо вяр ну ла ся з 
кра мы.

УСМІХНЕМСЯ
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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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18 ЛЮ ТА ГА

1892 год — на ра дзіў ся (в. Цу пер, ця пер у Жло бін скім 
ра ё не) Мак сім Пят ро віч Скры га наў, контр-ад-

мі рал. З 1913 го да на Бал тый скім, Паў ноч ным і Ці ха акі ян скім 
фла тах. З 1938-га — ка ман дзір бры га ды ка раб лёў Ці ха акі-
ян ска га фло ту. Вы зна чыў ся пры ад біц ці япон скай агрэ сіі на 
во зе ры Ха сан. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну — стар шы мар-
скі на чаль нік гар ні зо на Ма хач ка лы, ад на ча со ва, з ве рас ня 
1939 го да па чэр вень 1945-га і з мая 1946-га, — ка ман дзір 
Ле нін град ска га ву чэб на га атра да пад вод на га пла ван ня. У 
чэр ве ні 1945-га — кра са ві ку 1946 го да — ка ман дзір атра да 
пад вод ных ка раб лёў ВМФ. Па мёр у 1951 го дзе.

1895 год — на ра дзіў ся Ся мён Кан стан ці на віч Ці ма-
шэн ка, са вец кі во е на чаль нік, Мар шал Са вец-

ка га Са ю за, двой чы Ге рой Са вец ка га Са ю за. У 1940—1941 
га дах — нар кам аба ро ны СССР. У Вя лі кую Ай чын ную вай-
ну — стар шы ня Стаў кі Га лоў на га ка ман да ван ня (1941), член 
Стаў кі Вяр хоў на га Га лоў на ка ман да ван ня (1941—1945), на-
мес нік нар ка ма аба ро ны. У 1945—1960 га дах — ка ман ду ю чы 
вой ска мі шэ ра гу ва ен ных акру г. Па мёр у 1970 го дзе.

1922 год — на ра дзіў ся (в. Звя ня чы Та ла чын ска-
га ра ё на) Мі ха іл Анд рэ е віч Са віц кі, бе ла рус кі 

мас так, пе да гог, на род ны мас так Бе ла ру сі, на род ны мас так 
СССР, ака дэ мік Ака дэ міі мас тац тваў СССР, ака дэ мік НАН 

Бе ла ру сі, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў 
Бе ла ру сі, лаў рэ ат Дзяр жаў ных прэ мій 
СССР і БССР, Ге рой Бе ла ру сі. У Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну — удзель нік аба ро ны 
Се ва сто па ля, быў вяз нем ня мец кіх канц-
ла ге раў. Пра ца ваў у га лі не стан ко ва га і 
ма ну мен таль на га жы ва пі су. Аў тар кар цін 
«Пар ты зан ская ма дон на», «Дзе ці вай ны», 
«Ліч бы на сэр цы» і інш. Се рыю кар цін мас-
так пры свя ціў ах вя рам чар но быль скай ка-

та стро фы. Знач нае мес ца ў яго твор час ці зай ма лі парт рэ ты 
і хрыс ці ян ская тэ ма ты ка. Па мёр у 2010 го дзе.

1935 год — на ра дзіў ся (г. Сан-Ан то ніа, Чы лі) Сяр гей 
Аль бер та віч Кар тэс, кам па зі тар, за слу жа ны 

дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі, на род ны ар тыст Бе ла ру сі. У 
1991—2002 га дах — ды рэк тар — мас тац кі кі раў нік На цы я-
наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра опе ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ся род тво раў: опе ры «Джар да на Бру на», «Ма тух на Ку раж», 
«Ві зіт да мы», ара то рыі, увер цю ры, ва каль ныя цык лы, му зы-
ка да дра ма тыч ных спек так ляў, кі на- і тэ ле філь маў. Лаў рэ ат 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 2016 го дзе.

Ян ка СІ ПА КОЎ, па эт, пра за ік:
«Та му і сму так нам па трэ бен,
Каб ра дасць боль шаю бы ла».
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ОЙ, ЗІ МА, ЗІ МА

верш У. Пе цю ке ві ча
му зы ка Д. Даў га лё ва

Ой, зі ма, зі ма бе ла снеж ная,
Свет лых сноў ма іх ты не раз га няй! —
Хай пры сніц ца мне сон ца вес няе,
Хай асве ціць мой за па вет ны край.

За па вет ны край — са лаў і ны гай
І да ро га ўдаль у вян ку бя роз.
За па вет ны край — бе лы-бе лы май
І ка ха ных воч сі ні-сі ні плёс.

Ой, зі ма, зі ма бе ла снеж ная,
Сце жач кі ма ёй ты не за мя тай! —
Хай бя жыць яна, ле ту цен ная,
І вя дзе мя не ў за па вет ны край.

За па вет ны край — зор ны не ба край,
Не зям ная даль, веч ная вяс на.
За па вет ны край — як ня бес ны рай,
Дзе пяе што дня Бо жая стру на.

Ой, зі ма, зі ма бе ла снеж ная,
Мне жур бы-ту гі ты не на вя вай! —
Дні ха лод ныя не бяз меж ныя,
Аб ды му я зноў за па вет ны край.

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

Да звол 
на зброю бу дуць 

пад аў жаць толь кі 
па мед да вед цы
Па доў жыць тэр мін дзе-
ян ня да зво лу на за хоў-
ван не і на шэн не гра ма-
дзян скай зброі мож на 
бу дзе толь кі пры прад'-
яў лен ні ме ды цын скай 
да вед кі аб ста не зда-
роўя.

Ад па вед нае па ла жэн не 
зме шча на ва Ука зе Прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
№21 ад 20 сту дзе ня. Но вая 
за ка на даў чая нор ма ўсту піць 
у сі лу 26 кра са ві ка, па ве да мі-
лі ва ўпраў лен ні ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў МУС. 

Для вы яў лен ня лю дзей, 
якія ма юць су праць па ка зан-
ні да ва ло дан ня збро яй з-за 
ста ну зда роўя, су пра цоў ні кі 
ор га наў унут ра ных спраў не 
менш як два ра зы на год на-
кі роў ва юць за пы ты на пра-
вер ку па псі ха не ўра ла гіч-
ным і нар ка ла гіч ным улі ках 
у ад па вед ныя ме ды цын скія 
ўста но вы. Ад нак мед ра бот-
ні кі ад маў ля юць у пра да стаў-
лен ні ін фар ма цыі, пра ва мер-
на спа сы ла ю чы ся на ўра-
чэб ную тай ну. Та кім чы нам, 
па-за ўва гай пра ва ахоў ні каў 
за ста юц ца ўла даль ні кі зброі, 
чыё фі зіч нае і псі хіч нае зда-
роўе з ча сам іс тот на змя ні ла-
ся. Но ва ўвя дзен не да зво ліць 
вы пра віць сі ту а цыю і свое ча-
со ва ану ля ваць да зво лы на 
зброю для гра ма дзян, якім 
ста ла про ці па ка за на ва ло-
даць ёй.

Згод на з за ка на даў ствам, 
за хоў ваць зброю і бо еп ры па-
сы мо гуць юры дыч ныя і фі-
зіч ныя асо бы, якія атры ма лі 
ў ор га нах унут ра ных спраў 
да звол, тэр мін дзе ян ня яко га 
скла дае тры га ды з дня вы да-
чы і мо жа быць пра доў жа ны 
па за яве ўла даль ні ка яшчэ на 
тры га ды.

МУС так са ма на гад вае, 
што ор га ны ўнут ра ных спраў 
ма юць пра ва пра вя раць умо-
вы за хоў ван ня за рэ гіст ра ва-
най зброі па мес цы жы хар-
ства яе ўла даль ні каў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Пес ню бя ры це з са боюПес ню бя ры це з са бою  ��

СЦЮ ЖА. ЧА КА ЕМ СО НЕЙ КА
Сярэдзіна лю та га. Зі ма ў са мым раз га ры 

са сва і мі ма ра за мі і ад лі га мі, мя це лі ца мі і 
сцю жа мі, але дзень ужо тро хі па вя лі чыў ся, 
і нам хо чац ца вя сен ня га лас ка ва га со ней ка. 
Гэ ты на строй ад чу ва ец ца ў пес ні вя до ма га 
су час на га бе ла рус ка га кам па зі та ра Дзміт-
рыя Даў га лё ва на вер шы Ула дзі мі ра Пе цю-

ке ві ча «Ой, зі ма, зі ма». Аў та ра мі спа чат ку 
бы ла на пі са на пес ня «А ты ка жаш: вяс на», 
якую цу доў на вы ка наў вы дат ны спя вак Ва-
ле рый Дай нэ ка. Гэ та і на тхні ла кам па зі та ра 
і паэ та на ства рэн не цык ла пе сень «По ры 
го да». У яго ўвай шлі так са ма пес ні «Не спя-
шай ся, во сень», «Ой, зі ма, зі ма» і «Ле та».

Руб ры ку вя дзе кам па зі тар Ула дзі мір КА РЫЗ НА

�

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь 17 лю та га вы-
пус ціла ў аба ра чэн не но выя паш то-
выя мар кі з эмб ле май Рэ гі я наль най 
са друж нас ці ў га лі не су вя зі. Гэ тым 
ра зам яны пры све ча ны бе ла рус кім 
про мыс лам — «Са ло ма пля цен ню» 
і «Ган чар ству».

Пра ект пад рых та ва ны па ма тэ ры я лах, 
са бра ных у На цы я наль ным мас тац кім му-
зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Ды зайн Тац ця ны 
Куз ня цо вай. На мі нал мар кі «N» ад па вя дае 
та ры фу на пе ра сыл ку між на род най прос тай 
паш то вай карт кі, не пры яры тэт най. На мі нал 

мар кі «H» ад па вя дае 
та ры фу на пе ра сыл ку 
між на род най прос тай 
пісь мо вай ка рэс пан-
дэн цыі (пісь маў, бан-
дэ ро ляў, дроб ных па-
ке таў) ма сай да 20 г, 
не пры яры тэт най.

У дзень вы пус ку 
ма рак на паш там це 
ста лі цы пра во дзілася 
спе цы яль нае га шэн не 
на кан вер це «Пер шы 
дзень»

�

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��

На мар ках — 
на цы я наль ныя про мыс лы


