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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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14 ВЕ РАС НЯ

1906 год — вый шаў пер шы ну мар пер шай ле галь най 

га зе ты на бе ла рус кай мо ве «На ша до ля». У гэ-

тым ну ма ры ад быў ся лі та ра тур ны дэ бют бу ду ча га на род на га 

паэ та Яку ба Ко ла са: «На ша до ля» на дру ка ва ла яго верш «Наш 

край». У пра грам ным ар ты ку ле «Да чы та чоў» га зе та вы сту пі ла 

за ўдзел у рэ ва лю цый ным ру ху, са цы яль ную і на цы я наль ную сва бо ду, раз віц цё 

кла са вай са ма свя до мас ці ра бо чых і ся лян, асве ту на род най мо ве. Дру ка ва-

ла вост ра пуб лі цыс тыч ныя і агі та цый ныя ар ты ку лы 

(«Што бу дзе?», «Да ход ра сій ска га ца ра», «Па гром», 

«Як му жы ку па леп шыць сваё жыц цё» і ін шыя), у якіх 

вы кры ва ла ан ты на род ную па лі ты ку ца рыз му, ін фар-

ма ва ла пра рэ ва лю цый ныя па дзеі ў кра і не, цяж кае 

ста но ві шча ся лян ства. Вый шла ўся го шэсць ну ма роў. 

Па ста но вай Ві лен скай су до вай па ла ты (11 сту дзе ня 1907 го да) вы дан не за ба ра-

ні лі, афі цый ны рэ дак тар-вы да вец Тур ке нес быў асу джа ны на 1 год крэ пас ці.

1920 год — ад бы ло ся ўра чыс тае ад крыц цё Бе ла рус ка га дзяр жаў на-

га тэ ат ра, ство ра на га на ба зе Пер ша га та ва рыст ва бе ла рус кай 

дра мы і ка ме дыі Фла ры я на Жда но ві ча. У гэ ты дзень тру па па ка за ла спек такль 

«Рысь» па вод ле апо вес ці Элі зы Ажэш кі «У зі мо вы ве чар». Па ста ноў ку ажыц ця-

віў та ле на ві ты ак цёр і рэ жы сёр Фла ры ян Жда но віч, які вы ка наў у гэ тай п'е се га-

лоў ную ро лю. У той жа дзень рус кая тру па тэ ат ра па ста ві ла спек такль па п'е се 

М. Гор ка га «На дне», а яў рэй ская — «Мэншн» («Лю дзі») Ша лом-Алей хе ма.

1769 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Гум бальт, ня мец кі 

пры ро да зна вец, ге ог раф, па да рож нік. Да сле да-

ваў пры ро ду Еў ро пы, Цэнт раль най і Паўд нё вай Аме ры кі, Ура ла, 

Сі бі ры. Яго кні га «Кос мас» зра бі ла знач ны ўнё сак у па пу ля ры-

за цыю на ву кі. У го нар ву чо на га на зва на плынь Гум баль та на за-

ход нім уз бя рэж жы Паўд нё вай Аме ры кі. Па мёр у 1859 го дзе.

1814 год — пад ура жан нем ад ге ра іч най аба ро ны фор та Мак ген ры 

пад час анг ла-аме ры кан скай вай ны юрыст Фрэн сіс Скот Кі на-

пі саў верш «Сцяг, усе яны зор ка мі». Доў гі час лі чы ла ся, што гэ ты тэкст быў 

па кла дзе ны на бры тан скую на род ную за столь ную ме ло дыю, ад нак у 1980-я 

га ды на ву коў цы ўста на ві лі, што яна ме ла свай го аў та ра. Ім быў Джон Сміт — 

бры тан скі гіс то рык му зы кі, кам па зі тар, ар га ніст і спя вак. Пес ня ста ла афі цый на 

вы ка рыс тоў вац ца ў ВМС ЗША (з 1889 го да), за тым у Бе лым до ме (з 1916-га), 

а 3 са ка ві ка 1931 го да рэ за лю цы яй Кан грэ са ЗША бы ла аб ве шча ная на цыя -

наль ным гім нам. Да гэ та га афі цый на за ма ца ва на га за ко нам гім на ЗША не 

бы ло, і ў гэ тай якас ці вы ка рыс тоў ва лі ся роз ныя пес ні.

1829 год — быў пад пі са ны Ад ры я но паль скі мір ны да га вор, які за вяр-

шыў рус ка-ту рэц кую вай ну 1828—1829 га доў. У вы ні ку Ра сія 

атры ма ла знач ную част ку Чар на мор ска га ўзбя рэж жа, а пра лі вы Бас фор і 

Дар да не лы аб' яў ля лі ся ад кры ты мі для рус кіх і за меж ных ганд лё вых су доў. Да-

га вор за ма ца ваў да лу чэн не да Ра сіі асноў ных тэ ры то рый За каў каз зя. Тур цыя 

пры зна ла аў та но мію Мал да віі, Ва ла хіі, Сер біі і Грэ цыі.

1960 го д — на кан фе рэн цыі ў Баг да дзе з мэ тай ка ар ды на цыі па лі ты-

кі ў га лі не наф ты ство ра на Ар га ні за цыя кра ін — экс пар цё раў 

наф ты (АПЕК).

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марфы, Сямёна.

К. Альберта, Бярнарда, 
Рамана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.40 19.29 12.49

Вi цебск — 6.28 19.20 12.52

Ма гi лёў — 6.30 19.20 12.50

Го мель — 6.28 19.15 12.47

Гродна — 6.55 19.44 12.49

Брэст — 6.57 19.44 12.47

Месяц
Поўня ў 7.32.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

Пра віль на фар му люй це 

пы тан ні:

— Дзяў ча ты, вы — фе-

мі ніст кі ці вам да па маг чы з 

тор ба мі?

Ха цеў бы я па кі нуць 

сваё це ла ў трэ на жор най 

за ле і за браць яго на зад, 

ка лі яно бу дзе га то ва.

— Да ра гая, я кі нуў піць!

— Лепш бы ты хлу сіць 

кі нуў!

Толь кі для 1 % на сель-

ніц тва яр лы чок на воп рат-

цы слу жыць для та го, каб 

ве даць, як да гля даць яе: 

мыць, су шыць, пра са ваць. 

Астатнія 99 % вы зна ча юць 

па ім, дзе пе рад, а дзе — 

зад.

— Мі лая, вы п'ем ад вя чор-

кам 2-3 как тэй лі?

— Дур нень кі, 23 пі шац ца 

ра зам!

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ПЫ ТАН НІ:
1. Не вя лі кі штуч ны ва да ём 
(7);

2. Га лоў ны ўезд у го рад, 
ся дзі бу і г. д. (5);

3. Ка мен ная або цаг ля ная 
сця на (3);

4. Удар гро му (5);

5. Да ха вае жа ле за (5);

6. Бо жая ка роў ка (7);

7. Конь шэ рай мас ці (5);

8. Ад чу ваць млос насць, 
дур но ту (7);

9. Гар буз нае бац він не (9);

10. Яра вое жы та (5);

11. Ні ця ная або дра ця ная 
пят ля для за шпіль ван ня 
круч ка ў адзен ні (6).

Філворд

АД КА ЗЫ:
1. Ко пан ка;

2. Бра ма;

3. Мур;

4. Пя рун;

5. Бля ха;

6. Ба гоў ка;

7. Мы шак;

8. Бла жыць;

9. Гар буз нік;

10. Яры ца;

11. Гафт ка.

Філ вор ды, так са ма вя до мыя як вен гер скія 

кры жа ван кі, уяў ля юць са бой га ла ва лом кі, 

у якіх па тра бу ец ца знай сці ўсе сло вы, упі са ныя 

ў квад рат ную сет ку. На пер шы по гляд лі та ры 

ўпі са ны ха а тыч на, але на са май спра ве ўсе яны 

з'яў ля юц ца част кай слоў. Сло вы мо гуць 

вы гі нац ца ў лю бы бок пад пра мым вуг лом, 

але не пе ра ся ка юц ца ад но з ад ным.

Склаў Іван МА ЗУ РУК.

Ну і ну!Ну і ну!

Аб ра ба ва лі, 
а на ўза мен ад да лі 
свае слан цы

Чац вё ра га ра джан спа чат ку 

за пра сі лі 35-га до ва га муж чы-

ну ў гос ці, а па да ро зе аб ра ба-

ва лі яго і за бра лі воп рат ку.

Па дзеі, па ін фар ма цыі ГУ УС 

Мін гар вы кан ка ма, па ча лі раз-

горт вац ца ка ля чы гу нач на га вак-

за ла. Да пры ехаў ша га ў ста лі цу 

муж чы ны па ды шла кам па нія, за-

вя за ла ся раз мо ва. Пад час гу тар-

кі вы свет лі ла ся, што ўсе ра зам у 

роз ны час ад бы ва лі па ка ран не ў 

ад ной і той жа па праў чай уста но ве. 

47-га до вы муж чы на пра па на ваў 

пра цяг нуць зна ём ства ў яго до ма, 

пры ез джы не ад мо віў ся. Але ў скве-

ры па да ро зе кам па нія спы ні ла но-

ва га зна ё ма га і ста ла па тра ба ваць 

ад даць усе гро шы, а за тым па ча ла 

на но сіць уда ры ў твар. Пры ез джы 

па спра ба ваў уця чы, ад нак ін шы 

35-га до вы фі гу рант да гнаў яго і па-

ва ліў на зям лю. На гэ тым муж чы ны 

не спы ні лі ся: зня лі з па цяр пе ла га 

верх нюю воп рат ку і абу так і знік лі ў 

не вя до мым на прам ку. За мест ада-

бра на га абут ку адзін з ра баў ні коў 

па кі нуў яму свае слан цы.

Сы шчы кам кры мі наль на га вы шу ку 

Мас коў ска га РУ УС ста лі цы ўда ло ся 

за тры маць усіх фі гу ран таў па га ра-

чых сля дах. Бы ло ўста ноў ле на, што 

ра ней яны ўжо не ад на ра зо ва пры цяг-

ва лі ся да кры мі наль най ад каз нас ці за 

ўчы нен не ана ла гіч ных зла чын стваў 

і са праў ды ад бы ва лі па ка ран не з 

гос цем ста лі цы ў ад ной па праў чай 

уста но ве. Як рас тлу ма чы лі муж чы ны, 

адзен не бы ло не аб ход нае толь кі для 

ад на го з іх — які ня даў на вы зва ліў ся 

з мес цаў па збаў лен ня во лі. Агуль-

ная су ма шко ды скла ла больш за 

300 руб лёў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. ca
ric

atu
ra

.ru

— Так... 
Час вы піс ваць.


