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1765 год — на ра дзіў ся Іг нат Ан-

то на віч Мань коў скі, бе ла-

рус кі пуб лі цыст. З 1783 го да быў на дзяр-

жаў най служ бе: са вет нік Бе ла рус ка га 

гу берн ска га праў лен ня, ві цеб скі гу берн-

скі пра ку рор, ві цэ-гу бер на тар. З 1817-га 

ў ад стаў цы, жыў у сва ім ма ёнт ку Мі лае ка ля Ві цеб ска. 

Пуб лі ка ваў ся ў рус кіх ча со пі сах. У «Пісь ме з Ві цеб ска» 

асу джаў агрэ сію На па ле о на, ухва ляў гіс та рыч ны подз віг 

на ро даў Ра сіі ў вай не 1812 го да. Мяр ку ец ца, што пі саў 

і на бе ла рус кай мо ве, не ка то рыя да след чы кі лі чаць яго 

аў та рам «Эне і ды на вы ва рат».

1915 год — на ра дзіў ся 

Ан тон Ста фа на віч 

Бар хат коў, бе ла рус кі жы ва пі сец, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе-

ла ру сі. Ву чань і пра даў жаль нік тра-

ды цый Бя лы ніц ка га-Бі ру лі. Аў тар 

шы ро ка вя до мых кар цін «Га на чак», 

«Пер шая пе сень ка», «Поў дзень 

на се на ко се», «Вяс на на Нё ма-

не», «Кра са віц кі дзень», «Вяс на», 

«Лю бі мыя ду бы Я. Ко ла са. Мі ка-

ла еў шчы на», «Вет ра ны дзень на 

во зе ры Мсці на». Тво ры за хоў ва юц ца ў На цы я наль ным 

мас тац кім му зеі Бе ла ру сі, Му зеі су час на га вы яў лен ча га 

мас тац тва ў Мін ску, му зе ях Ма гі лё ва, Грод на, Го ме ля, 

Бя лы ніч, Кас цю ко віч, Трац ця коў скай га ле рэі ў Маск ве 

і ін шых.

1930 год — на ра дзіў ся Ле а нід Кан стан ці на віч 

Лук ша, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не мос та-

бу даў ніц тва, док тар тэх ніч ных на вук (1981), пра фе сар 

(1985), за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі (1990). Аў тар 

на ву ко вых прац па на дзей нас ці бу даў ні чых кан струк цый, 

су пра ці ве ма тэ ры я лаў.

1377 год — па пскі пра стол вяр-

нуў ся ў Рым. Гэ та бы ло ад-

зна ча на ўра чыс тым уез дам у го рад Па пы 

Гры го рыя XІ, які па кі нуў ра ней шае мес ца 

ў Авінь ё не ў ве рас ні па пя рэд ня га го да.

1600 год — на ра дзіў ся Пед ра 

Каль дэ рон дэ ла Бар-

ка, іс пан скі дра ма тург і па эт, 

чые тво ры лі чац ца ад ным з 

най вы шэй шых да сяг нен няў 

лі та ра ту ры «за ла то га ста-

год дзя».

1700 год — ра сій скі 

цар Пётр І за га-

даў га ліць ба ро ды і адзя вац ца 

на еў ра пей скі ма нер.

1945 год — на ра дзіў ся 

Ся мён Тэ а до ра віч Аль таў, ра сій скі пісь-

мен нік-са ты рык, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Ра сій скай 

Фе дэ ра цыі.

1960 год — на ра дзіў ся Ігар Юр' е віч Ні ка ла еў, 

ра сій скі кам па зі тар, спя вак, па эт, прад зю-

сар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Ра сій скай Фе дэ ра цыі. 

Ула даль нік шмат лі кіх прэ стыж ных ра сій скіх му зыч ных 

прэ мій.
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Iмянiны
Пр. Аляксандра, Архіпа, 
Арцёма, Лукі, Марка, 
Сцяпана.

К. Антаніны, Антона, 
Генрыха, Мар'яна, 
Юльяна, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.19 17.21 8.02

Вi цебск — 9.14 17.04 7.50

Ма гi лёў — 9.09 17.11 8.02

Го мель — 8.58 17.15 8.17

Гродна — 9.33 17.38 8.05

Брэст — 9.26 17.45 8.19

Месяц
Апошняя квадра ў 15.58.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Жон ка — му жу:

— Ты мя не ні ко лі не ра-

зу ме еш!

— Ды як жа мне ця бе 

ра зу мець, ка лі ты толь кі 

што вы скуб ла свае бро-

вы, а ця пер ста іш пе рад 

люс тэр кам і ма лю еш но-

выя?!

— Я ку піў ма шы ну і ця пер 

люб лю дождж!

— Ча му?

— Ня ма па трэ бы ез дзіць 

на мый ку.

Жа но чае сяб роў ства сла-

бей шае за муж чын скае пры-

бліз на на 40 гра ду саў.

— На вош та лю дзі ў фэйс -

бу ку пі шуць свае імёны на 

анг лій скай?

— Каб па лег чыць жыц-

цё сва ім шмат лі кім за меж-

ным фа на там.

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.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. «Хай ... ро дзіць, хай 

чар ка хо дзіць». З па жа-

дан ня ка ля доў шчы каў гас-

па да рам ха ты. 5. Су месь 

хваё  вай сма лы з па ху чы мі 

рэ чы ва мі. 9. Шмат га до-

вы па ляр ны лёд. 11. Зно-

ша ны абу так. 12. Зі мой 

... ка ча ец ца — ча кай ад-

лі гі (прыкм.). 13. Тая, хто 

вы ра жае якую-не будзь 

ідэю. 14. Знак За дыя ка. 

16. «... на куц цю — гры-

бы на ле та, // Та кая мат-

чы на пры ме та». З паэ мы 

Я. Ко ла са «Но вая зям ля» 

(«Ка ля ды»). 18. Цвёр ды 

мі не рал. 19. ... у ву шах ле-

там — к не па га дзі, зі мою — 

к сне га па ду (прыкм.). 

22. Ста ра жыт на егі пец кі 

свя шчэн ны бык. 23. За-

ход ні ве цер на Ва сіл ле 

(14 сту дзе ня) абя цае мок-

рае ..., паў ноч ны — ха лод-

нае ... з гра дам (прыкм.). 

24. «... дзет ва ры // До-

рыць доб ры дзед ста ры». 

З вер ша Л. Пра нча ка «Ка-

ляд кі». 30. Пры ве зе ныя та-

ва ры (разм.). 31. Тра він ка. 

32. Для мядз ве дзя зі ма — 

ад на ... (прык.). 33. ... кар-

ка юць ча ра дой — на ма-

роз нае на двор'е (прыкм.). 

34. Вет ра ны млын.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Ле-

дзя ны ... на ак не; ма лю нак 

ма ро за-мас та ка. 3. «Ка ляд-

кі, Ка ля дач кі — ... ды ала-

дач кі». З ка ляд най пес ні. 

4. Сон ца на ле та — зі ма на ... 

(прык.). 6. Сту дзень — ... яс-

ных зо рак, бе лых сня жы нак, 

сі ніх льдоў (прык.). 7. Што ..., 

то абы чай (прык.). 8. Снег, 

які толь кі што вы паў. 10. Зі-

мо вая ... — за па мо га (прык.). 

15. «Ой, ..., лад кі, // На дыш лі 

Ка ляд кі». З вер ша А. Воль-

ска га «Ка ляд кі». 17. Якое ... 

пас ля Рас тва (7 сту дзе ня), 

та кое бу дзе і пас ля Пят ро-

ва дня (12 лі пе ня; прыкм.). 

20. Прад мет мяк кай мэб-

лі. 21. Аб ле дзя не лая ска-

рын ка на па верх ні сне гу. 

25. «Ка ля дзін, ка ля дзін, // 

Я ў баць кі ... . // Ка ра цень-

кі ка жу шок. // Дай це мне 

пі ра жок». З ка ляд най пес-

ні. 26. Вост ры кій (устар.). 

27. Не ад' ем ная стра ва на 

свя точ ную ка ляд ную вя чэ-

ру. 28. «Дзе ка за ро гам — // 

Там ... сто гам». З ка ляд най 

пес ні. 29. ..., як каз на, сваё 

возь ме (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

Ка ляд кі, ка ля дач кі

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 1. Буль ба. 5. Смол ка. 9. Пак. 11. Апор кі. 12. Са-

ба ка. 13. Вы раз ні ца. 14. Ша лі. 16. Снег. 18. Апал. 19. Звон. 22. Апіс. 
23. Ле та. 24. Па да рун кі. 30. Пры воз. 31. Ця ві на. 32. Ноч. 33. Ва ро ны. 
34. Вят рак.

Па вер ты ка лі: 2. Узор. 3. Блі ны. 4. Ма роз. 6. Ме сяц. 7. Край. 
8. Па ро ша. 10. Да ро га. 15. Ла дач кі. 17. На двор'е. 20. Ка на па. 
21. Шар пак. 25. Адзін. 26. Ра жон. 27. Куц ця. 28. Жы та. 29. Зі ма.


