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1905 год — на ра дзіў ся 

Аляк сей Фё да ра-

віч Бра гін, адзін з ар га ні за та раў 

і кі раў ні коў ан ты фа шысц ка га 

пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху 

на тэ ры то рыі Мін скай і Па лес кай 

аб лас цей у Вя лі кую Ай чын ную вай ну. З са ка ві ка 

1941-га — сак ра тар Мінск ага аб ка ма КП(б)Б. 

У Вя лі кую Ай чын ную вай ну з лі пе ня 1941 го да — 

сак ра тар Мінск ага пад поль на га аб ка ма КП(б)Б, 

ства раў пад поль ныя рай ка мы КП(б)Б, ар га ні зоў ваў пар ты зан скія атра-

ды ў Мін скай і Па лес кай аб лас цях. У каст рыч ні ку 1941-га схоп ле ны 

гіт ле раў ца мі ка ля вёс кі Чыр во ная Па лян ка Лю бан ска га ра ё на, за бі ты 

пры спро бе ўцё каў.

1910 год — на ра дзі ла ся Га лі на Іва наў на Цэ па ва, спя вач ка, за-

слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сі (1955). У 1936-м скон чы ла 

Дзяр жаў ны ін сты тут тэ ат раль на га мас тац тва ў Маск ве. У 1938–1962 

га дах — са ліст ка Дзяр жаў на га тэ ат ра опе ры і ба ле та Бе ла ру сі.

1940 год — на ра дзіў ся Фер ды нанд Мі хай ла віч Гай дук, бе ла-

рус кі ву чо ны ў га лі не псі хі ят рыі, док тар ме ды цын скіх 

на вук (1988), пра фе сар (1990), за слу жа ны дзе яч ахо вы зда роўя Бе-

ла ру сі (1993).

1985 год — на ра дзі ла ся На дзея Ва лер' еў на Скар дзі на, бе ла-

рус кая бія тла ніст ка, алім пій ская чэм пі ён ка ў эс та фе це 

(2018) і брон за вы пры зёр у ін ды ві ду аль най гон цы (2014).

1765 год — на ра дзіў ся 

Франц Кса вер фон 

Ба а дэр, ня мец кі рэ лі гій ны фі ло саф, 

урач, пры ро да знаў ца, прад стаў нік 

фі ла соф ска га ра ман тыз му. У тво ры 

«Аб іс ну ю чай дыс пра пор цыі па між 

жаб ра ка мі, або пра ле та ра мі, і за мож ны мі кла са мі 

гра мад ства» (1835) увёў па няц це «пра ле тар» у ня-

мец кую фі ла соф скую лі та ра ту ру.

1845 год — на ра дзіў ся Віль гельм Кон рад Рэнт ген, ня мец кі ву-

чо ны-фі зік, пер шы лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па фі зі цы 

(1901). У 1895-м ад крыў вы пра мень ван не, на зва нае рэнт ге наў скім, і 

да сле да ваў яго ўлас ці вас ці.

1860 год — жы хар Нью-Ёр ка Майкл Бірн за па тэн та ваў што-

пар.

1915 год — на ра дзі ла ся Ве ра ні ка Мі хай лаў на Туш но ва, рус-

кая па эт ка. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Шля хі-да ро гі», 

«Пер шая кні га», «Па мяць сэр ца» і ін шых. Не ка то рыя вер шы Туш но вай 

па кла дзе ны на му зы ку.

1963 — на ра дзіў ся Квен цін Джэ ром Та ран ці на, аме ры кан скі 

кі на рэ жы сёр, сцэ на рыст, ак цёр, кі на прад зю сар і кі на-

апе ра тар. Адзін з най больш яр кіх прад стаў ні коў пост ма дэр ніз му ў 

кі не ма то гра фе.

1970 год — на ра дзі ла ся Мэ рая Кэ ры, аме ры кан ская спя вач-

ка. У 1990-я яна што год па ды ма ла ся на най вы шэй шы 

ра док хіт-па ра даў, па бі ла рэ корд The Beatles па коль кас ці тыд няў, 

пра ве дзе ных на пер шым мес цы.

Фота Максіма ШАСТАКОВА.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Венядзікта, 
Расціслава.

К. Лідзіі, Бенядзікта, 
Мацея, Эрнеста, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.54 19.37 12.43

Вi цебск — 6.43 19.28 12.45

Ма гi лёў — 6.44 19.27 12.43

Го мель — 6.42 19.23 12.41

Гродна — 7.09 19.52 12.43

Брэст — 7.11 19.51 12.40

Месяц
Маладзік 24 сакавіка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ
За пра сі лі гас цей на 

юбі лей. Усё бы ло вы дат-

на. Жон ка па пра сі ла па-

мыць по суд.

Я ў ар міі ў на ра дзе па 

кух ні не пе ра мы ваў столь кі 

ча рак, лы жак і лы жа чак, 

та ле рак і та ле ра чак, ра-

зе так і...

Пры са ма iза ля цыi гра ма-

дзян на 14-дзён ны ка ран цiн 

у ква тэ рах аба вяз ко ва трэ-

ба пра пi саць ча со вае ады-

ман не пер фа ра та раў.

Жон ка, якой хо чац-

ца вяр нуць ра ман тыч ны 

флёр у ад но сi ны, про сiць 

му жа:

— За пра сi мя не на 

спат кан не.

— Ну, доб ра. Ха дзем на 

кух ню чаю па п'ём?
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СА НЕТ

Вер шы — Уіль ям ШЭКС ПІР,

пе ра клад — Алесь БА ДАК,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

1. Не па раў на еш з сон цам 

тыя во чы.

З ка ра лам вус ны цяж ка 

па раў наць.

Раз гру дзі — снег, 

то гэ та снег — уно чы.

А ў хмар цы ва ла соў 

ма лан кі спяць.

Пры пеў:

Але мі лей мне тых, ка го на сло вах

Уз но сіць да ня бёс усе га то вы.

2. На тва ры тым і вод бліс ку 

не ўба чыш

Ні бе лай, ні пун со вай руж, а плоць

За кру жыць го лаў 

во да рам га ра чым,

Ха ця ў ду хах і леп шы во дар ёсць.

Пры пеў.

3. Той го лас — як глы ток ва ды 

ў пус ты ні,

Ды му зы ку яму не за мя ніць...

Ну што ж, яна, вя до ма, не ба гі ня —

Ха ця б та му, што хо дзіць па зям лі.

Пры пеў.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

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

Уіль ям Шэкс пір (1564–1616) — най вя лік шы анг ла моў ны па эт і дра-

ма тург. Аў тар больш чым 38 п'ес, 154 са не таў, чатырох па эм. П'е сы 

Шэкс пі ра пе ра кла дзе ны на мност ва моў све ту і ста вяц ца час цей за 

тво ры ін шых дра ма тур гаў.

Алесь Ба дак (нар. у 1966) — вя до мы бе ла рус кі па эт і пісь мен нік, пуб-

лі цыст, лі та ра тур ны кры тык, пе ра клад чык. Лаў рэ ат лі та ра тур най прэ міі 

«За ла ты апост раф». У роз ныя га ды пра ца ваў у лі та ра тур ных вы дан нях, 

у тым лі ку га лоў ным рэ дак та рам ча со пі са «Нё ман», пер шым на мес ні-

кам ды рэк та ра Рэ дак цый на-вы да вец кай уста но вы «ЛіМ», на мес ні кам 

ды рэк та ра Вы да вец ка га до ма «Звяз да», га лоў ным рэ дак та рам ча со пі са 

«По лы мя». З 2015 го да — ды рэк тар вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту-

ра». Аў тар збор ні каў паэ зіі «Бу дзень», «За це нем са мот на га сон ца», 

«Ма лан ка вы по сах» і ін шых.

Ну і ну!Ну і ну!

АФОР МІ ЛА СУ ЖЫ ЦЕ ЛЯ 
АПЕ КУ НОМ... 

ВЫ ДУ МА НЫХ ДЗЯ ЦЕЙ

Шко да бюд жэ ту на не се на амаль 
на 30 ты сяч руб лёў, па ве дам ляе МУС

Ад дзел па ба раць бе з эка на міч ны мі 

зла чын ства мі Свет ла гор ска га РА УС 

вы явіў буй ное мах ляр ства. 

У здзяйс нен ні афе ры па да зра юц ца 

бы лая 52-га до вая ме та дыст 

сек та ра ахо вы пра воў дзя цін ства 

і яе 47-га до вы су жы цель. Па ра 

здзейс ні ла зла чын ства яшчэ 

ў 2015 го дзе, ка лі жан чы на 

пра ца ва ла ў ад дзе ле аду ка цыі 

мяс цо ва га вы кан ка ма.

Ад ным з аба вяз каў па да зра ва най з'яў ля-

ла ся скла дан не ра шэн няў аб уста наў лен ні 

апе кі над не паў на лет ні мі. Яна ска рыс та ла-

ся гэ тым ра зам рэ аль ны мі звест ка мі ін шых 

апе ка валь ні каў і ўнес ла ў ад па вед ны бланк 

ін фар ма цыю пра свай го су жы це ля — той 

ні бы та так са ма па ві нен быў быць пры зна-

ча ны апе ку ном два іх ма ла лет ніх дзя цей. На 

са май спра ве сі рот ні ко лі не іс на ва ла.

У на ступ ным фік тыў ны да ку мент быў за-

ве ра ны под пі сам і пя чат кай служ бо вых асоб 

рай вы кан ка ма і пе ра да дзе ны ў бух гал тэ рыю 

для на лі чэн ня што ме сяч ных да па мог. Усе 

вы пла ты па сту па лі на раз лі ко вы ра ху нак, 

які быў спе цы яль на ад кры ты дру гім па да-

зра ва ным.

Ашу кан ская схе ма пра ца ва ла на пра ця гу 

пя ці га доў да мо ман ту, па куль у цэнт ра лі за-

ва най бух гал тэ рыі не ста лі спраў джваць спі-

сы апе ку ноў. Аб вы яў ле най не ад па вед нас ці 

па ве да мі лі ў мі лі цыю.

За гэ ты час па ра па спе ла атры маць 

амаль 30 ты сяч руб лёў. Усе гро шы бы лі па-

тра ча ныя на паў ся дзён ныя па трэ бы.

Дзе ян ням жы ха роў Свет ла гор ска след-

чыя ўжо да лі пра ва вую ацэн ку і па фак це 

мах ляр ства ў асаб лі ва буй ным па ме ры рас-

па ча лі кры мі наль ную спра ву.

Вя до ма, што ні муж чы на, ні жан чы на ра-

ней не пры цяг ва лі ся да кры мі наль най ад-

каз нас ці. Ця пер яны ні дзе не пра цу юць і да 

са ка ві ка бя гу ча га го да жы лі на да па мо гу 

па апя кун стве.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


