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1910 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Пят ро віч 

Ма за лёў, бе ла рус кі мас так, пе да гог. 

З 1939-га вы кла даў у Ві цеб скім і Мін скім мас тац кіх ву чы-

лі шчах, з 1956-га — у Бе ла рус кім тэ ат раль на-мас тац кім 

ін сты ту це. Пра ца ваў у гіс та рыч ным, бы та вым, ба таль-

ным жан рах, а так са ма пі саў парт рэ ты і пей за жы.

1945 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Сця па на віч Му ха, бе ла рус кі 

ву чо ны ў га лі не ін фар ма ты кі і аў та ма тыч на га кі ра ван ня, 

док тар тэх ніч ных на вук (1994), пра фе сар (1996).

1980 год — на ра дзіў ся Аляк сей Ва лер' е -

віч Жар на сек, бе ла рус кі спарт смен 

(вад на лыж ны спорт), май стар спор ту Бе ла ру сі 

між на род на га кла са (1995), за слу жа ны май стар 

спор ту Бе ла ру сі (2009). Пя ці ра зо вы чэм пі ён све-

ту (1998, 2000, 2002) за элект ра ця гай. Чэм пі ён 

Еў ро пы за ка та рам і за элект ра ця гай (2000), 

ся рэб ра ны (1996, 2000, 2001, 2002) і брон за вы 

(1996 — двух ра зо вы, 1998) пры зёр чэм пі я на таў 

Еў ро пы ў роз ных ві дах прак ты ка ван няў.

1995 год — ад быў ся афі цый ны ві зіт Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь Аляк санд ра Лу ка шэн кі ў штаб-ква тэ ру Еў ра-

пей ска га Са ю за (Бру сель) і яго ра бо чы ві зіт у Ка ра леў ства Бель гія. 

Пад пі са ны Па гад нен не аб парт нёр стве і су пра цоў ніц тве Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь з Еў ра пей скім Са юзам, між ура да выя па гад нен ні па між Рэс-

пуб лі кай Бе ла русь і Ка ра леў ствам Бель гія аб па збя ган ні па двой на га 

па дат ка аб кла дан ня, аб аў та ма біль ных зно сі нах.

1475 год — на ра дзіў ся 

Мі ке лан джэ ла Бу а-

на ро ці, італь ян скі скульп тар, жы-

ва пі сец, ар хі тэк тар і па эт. Адзін з 

най буй ней шых твор цаў эпо хі Ад-

ра джэн ня і ран ня га ба ро ка. Яго 

тво ры лі чы лі ся най вы шэй шы мі да сяг нен ня мі мас-

тац тва яшчэ пры жыц ці са мо га май стра.

1815 год — на ра дзіў ся Пётр Паў ла віч Яр-

шоў, рус кі пісь мен нік. Аў тар вер ша ва най каз кі «Ка нёк-Гар-

бу нок», лі рыч ных вер шаў, п'е сы «Су во раў і стан цый ны на гляд чык».

1870 год — на ра дзіў ся Ос кар Штра ус, аў стрый скі кам па зі тар. 

Аў тар апе рэт «Вя сё лыя ні бе лун гі», «Мроі пра вальс», 

«Ад важ ны во ін» і ін шых.

1900 — на ра дзіў ся Ге ор гій Фя до та віч Адзін цоў, во е на чаль нік, 

мар шал ар ты ле рыі, пра фе сар. Ады граў важ ную ро лю ў 

ар га ні за цыі аба ро ны Ле нін гра да, ар ты ле рый ска га за бес пя чэн ня пра-

ры ву бла ка ды ў час Вя лі кай Ай чын най вай ны.

1925 год — у Маск ве вый шаў пер шы ну мар га зе ты «Пионер-

ская пра вда».

2000 
год — бры тан скі рок-му зы кант Эрык Клэп тан уве дзе ны 

ў За лу сла вы рок-н-ро ла. Пры чым та кім чы нам ён быў 

ад зна ча ны трэ ці раз! Упер шы ню Клэп тан стаў чле нам За лы сла вы ў 

1992-м як гі та рыст гур та The Yardbіrds, на на ступ ны год увай шоў у яго 

як член трыа Cream, а гэ тым ра зам за слу жыў та кое па чэс нае пра ва 

сва ёй соль най кар' е рай.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Астапа, 
Георгія, Данілы, Цімафея.

К. Клаўдзіі, Ружы, 
Эльвіры, Віктара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.46 18.57 11.11

Вi цебск — 7.36 18.45 11.09

Ма гi лёў — 7.36 18.47 11.11

Го мель — 7.31 18.45 11.14

Гродна — 8.00 19.13 11.13

Брэст — 7.59 19.15 11.16

Месяц
Першая квадра

 2 сакавіка.

Месяц у сузор’і Льва.

УСМІХНЕМСЯ
А ця пер уя ві це са бе 

са вец ка га школь ні ка, які 

ўвесь дзень ся дзіць до ма, 

ута ро піў шы ся ў тэ ле фон!

— Ка лі ра ні цай дзяў чы на 

ка жа, што хо ча па зна ё міць 

мя не з баць ка мі, я губ ля ю ся.

— Губ ля еш ся, што ад ка-

заць?

— Не, на заўж ды.

Які мі даль на бач ны мі бы-

лі вы на ход ні кі, якія пры ду-

ма лі на джын сах спе ра ду 

ма лень кую кі шэнь ку для 

за паль ні цы! У ця пе раш ня-

га па ка лен ня гэ та кі шэнь ка 

для флэш кі.

На су моўі:

— У вас у рэ зю мэ на пі-

са на, што ва ша моц ная ры-

са — та ям ні часць. Жа да е це 

што-не будзь да даць?

— Не.

Па мя няў ма шы ну на 

но вую, па ехаў на ры нак, 

по тым доў га шу каў, дзе я 

па ста віў сваю ста рую ма-

шы ну...

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РБ!!!

Сезонные скидки!

ТЕПЛИЦЫТЕПЛИЦЫ  

ЕВРО Пласт

Парники Парники 

Души Души 

БеседкиБеседки
Новинка 2020 года ООО «ПТД ИМпласт»

УНП 691363105

Тел.: (29) 876-17-43 МТС, (29) 189-26-82 А1

МА ЦІ, МА ТУ ЛЯ, МА МА

Вер шы — Ва лян ці на ГІ РУЦЬ-

РУ СА КЕ ВІЧ.

Му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:

Мне б да ця бе спя шац ца хут ка кры ла,

Ды кры лы тыя пад ра зае час...

Спа то ліц ца б свят лом усмеш кі мі-

лай

І пры хі нуц ца ці ха да пля ча.

Пры пеў:

Ма ці, ма ту ля, ма ма —

Пер шае сло ва са мае,

Цёп лае і ла год нае,

Най да ра гое, род нае.

Ма ці, ма ту ля, ма ма,

Хай і ця бе так са ма

Дзе ці цяп лом ату ляць —

Ма мач ку, ма му, ма ту лю.

Куп лет 2:

Ў га лін ках бэ зу пад акен цам ве цер

Та бе хай пе ра шэпт вае-пяе,

Ма ту ля, ма ма, леп шая на све це,

Ўсе сло вы най лас ка выя мае.

Пры пеў.

Куп лет 3:

Жыц цё га ды, як па цер кі, на ніт вае,

І сён ня з па ка ян нем га ва ру:

За ўсе, што без спат кан няў на шых, 

дні твае —

Да руй, ма ту ля лю бая, да руй.

Пры пеў.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

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

Да ра гія бе ла ру сач кі!
Са свя там вас 8 Cа ка ві ка!
Ня хай ва ша жыц цё бу дзе як пес ня — 
пры го жае, шчас лі вае, свет лае.
Зда роўя, даб ра бы ту і ка хан ня.

Не се зонНе се зон

ПАЧ НЕ ДЗЕЙ НІ ЧАЦЬ 
ЗА БА РО НА 

НА ЛОЎ ЛЮ ШЧУ ПА КА
Гэ та жа да ная зда бы ча для ры ба ло-

ваў-ама та раў, а яго лоў ля — зай маль-

ны за ня так. Але ёсць пе ры я ды, ка лі 

гэ ты від зна хо дзіц ца пад асаб лі вай 

ахо вай.

Як на га да лі ў Дзяр жаў най ін спек цыі ахо-

вы жы вёль на га і рас лін на га све ту пры Прэ-

зі дэн це Рэс пуб лі кі Бе ла русь, з 1 са ка ві ка ў 

боль шас ці рэ гі ё наў кра і ны (за вы клю чэн нем 

Ві цеб шчы ны) ўведзена за ба ро на на лоў лю 

шчу па ка, якая пра цяг нец ца да 15 кра са ві ка 

(у Ві цеб скай воб лас ці яна бу дзе дзей ні чаць 

з 9 са ка ві ка да 25 кра са ві ка).

Ахоў ныя ме ры звя за ны з па чат кам не-

рас ту ў да дзе на га ві ду. Шчу пак ідзе на 

яго ра ней за ін шых вес на вых не рас ту ю-

чых рыб, па коль кі не так па тра ба валь ны 

да пра грэ ву ва ды, а ча сам не рас туе на-

ват пад лё дам. Прэс на вод ны дра пеж нік 

вель мі важ ны для ба лан су іх ці я фаў ны, ён 

з'яў ля ец ца свай го кштал ту рэ гу ля та рам: 

зні шчае ма ла каш тоў ную дро бязь, хво рых 

і аслаб ле ных рыб, што спры яе леп ша му 

рос ту каш тоў ных ві даў і азда раў лен ню іх 

па пу ля цый.

Вы лаў шчу па ка пад час не рас та вай за ба-

ро ны цяг не сур' ёз ную ад каз насць. За кож ную 

не за кон на зда бы тую асо бі ну спа га ня ец ца 

шко да ў трай ным па ме ры — па 9 ба за вых 

ве лі чынь (243 руб лі). Так са ма па ру шаль ні ку 

мо жа быць пры зна ча ны штраф у па ме ры 

да 50 ба за вых ве лі чынь, згод на з арт.15.35 

Ка АП РБ. Пры чы нен не шко ды на су му 100 і 

больш ба за вых ве лі чынь цяг не кры мі наль-

ную ад каз насць па арт. 281 КК РБ і яшчэ 

больш су ро выя санк цыі.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


