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1824 год — на ра дзіў ся Ба ляс лаў 

(Мі ха іл Юрый) Кан ута віч 

Ру сец кі, мас так, гра фік. Пас ля 1853-га 

жыў у Па ры жы і Іта ліі, у па чат ку 1860-х 

га доў — у Віль ні, Грод не, Бе ла сто ку. 

Твор часць звя за на з мас тац кім жыц цём 

Бе ла ру сі і Літ вы. Пра ца ваў пе ра важ на ў жан ры парт рэ та, 

пі саў пей за жы, кам па зі цыі на рэ лі гій ныя тэ мы. У па чат ку 

ХХ ста год дзя ўдзель ні чаў у афарм лен ні пе ры я дыч ных 

вы дан няў у Бе ла ру сі. Вы ка наў шэ раг фрэс ка вых рос пі саў 

у кас цё лах Грод на. Па мёр у 1913 го дзе.

1909 год — на ра дзіў ся Сяр гей Сця па на віч 

Буль чык, ак цёр, на род ны ар тыст Бе ла ру-

сі (1959). У 1938-м скон чыў сту дыю БДТ-1. Пра ца ваў у 

За слаў скім кал гас на-саў гас ным, Пін скім, Ма гі лёў скім аб-

лас ных дра ма тыч ных тэ ат рах. Ак цёр шы ро ка га твор ча га 

дыя па зо ну. Па мёр у 1996 го дзе.

1939 год — Ка мі тэт па спра вах мас тац тваў 

БССР пры няў па ста но ву аб за сна ван ні 

Бе ла рус ка га ан самб ля пес ні і тан ца, пер ша га ў рэс пуб лі-

цы пра фе сій на га му зыч на га ка лек ты ву (ство ра ны ў 1940 

го дзе). Сён ня — Дзяр жаў ная ака дэ міч ная ха ра вая ка пэ ла 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь імя Р. Шыр мы.

1954 год — на ра дзіў ся 

Аляк сандр Аляк-

санд ра віч Лу ка ша нец, бе ла рус кі 

мо ва знаў ца, док тар фі ла ла гіч ных 

на вук (2001), пра фе сар (2003), 

член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру-

сі (2009). З 1977 го да пра ца ваў 

у Ін сты ту це мо вы і лі та ра ту ры імя 

Я. Ко ла са і Я. Ку па лы НАН Бе ла ру сі 

(з 2003 го да ды рэк тар), з 2012-га — 

пер шы на мес нік ды рэк та ра па на ву ко вай ра бо це Цэнт ра 

да сле да ван няў бе ла рус кай куль ту ры, мо вы і лі та ра ту ры 

НАН Бе ла ру сі. Да сле дуе пы тан ні бе ла рус ка га і рус ка га 

сло ва ўтва рэн ня, са цы я лінг віс ты кі, моў ныя кан так ты, 

куль ту ру бе ла рус кай мо вы. Су аў тар кніг «Гра мад ства — 

мо ва — па лі ты ка», «Куль ту ра рус кай мо вы ў пы тан нях 

і ад ка зах», «Бе ла рус кая мо ва» і ін шых.

1899 год — у Сан-Фран цыс ка ў 

Palaіs Royal Hotel уста ля-

ва ны пер шы му зыч ны аў та мат.

1909 год — на ра дзіў ся Ірак лій 

Ві са ры ё на віч Аба шы дзэ, 

гру зін скі па эт і гра мад скі дзе яч. Адзін са 

ства раль ні каў су час най гру зін скай паэ зіі. 14 га доў уз на-

чаль ваў Са юз пісь мен ні каў Гру зіі і амаль 20 — Вяр хоў-

ны Са вет Гру зіі. Пад яго рэ дак цы яй бы лі вы пу шча ныя 

12 та моў Гру зін скай са вец кай эн цык ла пе дыі. Па мёр у 

1992 го дзе.

1960 год — За па-

рож скі за-

вод «Ка му нар» (бы лы кам-

бай на вы) вы пус ціў пер шую 

пра мыс ло вую пар тыю аў-

та ма бі ляў «За па ро жац» — 

ЗАЗ-965. «Гар ба ты», як яго 

ахрыс ці лі за фор му ку за ва, каш та ваў 1800 руб лёў, што 

бы ло ў тры ра зы тан ней за «Вол гу».

1969 год — на ра дзіў ся Аляк сей Вік та ра віч Іва-

ноў, ра сій скі пісь мен нік і сцэ на рыст. Лаў-

рэ ат прэ міі ўра да Ра сіі ў га лі не куль ту ры (2017) і шэ ра гу 

ін шых лі та ра тур ных прэ мій. Атры маў вя до масць дзя ку ю-

чы кні гам пра Урал («Сэр ца Па рмы» і ін шыя), а так са ма 

ра ма ну «Ге ог раф гло бус пра піў», па ма ты вах яко га быў 

зня ты ад най мен ны кі на фільм.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Вольгі, Ганны, 
Дзяніса, Івана, 
Канстанціна, Мікалая, 
Міхаіла, Пятра.

К. Маргарыты, Клеменса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.51 17.00 8.09

Вi цебск — 8.46 16.44 7.58

Ма гi лёў — 8.41 16.50 8.09

Го мель — 8.30 16.54 8.24

Гродна — 9.05 17.17 8.12

Брэст — 8.58 17.24 8.26

Месяц
Апошняя квадра 

20 лістапада.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Ал ка голь — рас тва раль-

нік, які вы дат на рас тва рае 

шлю бы, сяб роў ства, род нас-

ныя су вя зі, ра бо чыя мес цы, 

бан каў скія ра хун кі, зда роўе, 

але толь кі не праб ле мы.

— Жан чы на, што вы ля-

жы це на ас фаль це? Вам 

дрэн на?!

— Не тур буй це ся... Гэ та я 

за ня ла мес ца для пар коў кі. 

За раз муж пад' е дзе.

Вось ці ка ва. Ка лі ты ў су-

пер мар ке це скра дзеш два 

та ва ры, якія па ак цыі 1+1, і 

ця бе рап там зло вяць — бу-

дзе лі чыц ца, што ты скраў 

адзін та вар ці два?..

У ця бе вы шэй шая аду ка-

цыя? Ці на ват дзве?

Зра бі хат няе за дан не са 

школь ні кам 4 кла са па су-

час ных пад руч ні ках — ад чуй 

ся бе дур нем!
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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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caricatura.ru

— Ну і дзе прэса?

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

ПА ГА РЫ ЗАН-

ТА ЛІ: 3. Ма лыя 

дзет кі што чыс тыя 

...: і све цяць, і ра ду-

юць у цём ную ноч ку 

(прык.). 8. Ад га лі на-

ван не. 9. «Роз ныя 

... — ад ноль ка вы 

смех. // Смех у га-

дзі ны за баў і па цех». 

З вер ша А. Воль-

ска га  «Дзе ц і» . 

10. Дзе ці не ў ця-

жасць, а ў ... (прык.). 

13. Што ро біць ..., тое 

і ваў ча ня ты (прык.). 

14.  Дзет кі  ле-

на ва ты — ... ві-

на ва ты (прык.). 

15. ... кор міць дзя-

цей, як зям ля лю дзей 

(прык.). 18. ... дзець-

мі вя сё лая (прык.). 

19. «... па чы на ец ца 

з дзя цей». А. Гер цэн. 

22. Чор ная птуш ка 

з вя лі кай дзю бай. 

23. Квет кі, што 

дзет кі — ... лю бяць 

(прык.). 26. Верх-

няя част ка га ла вы. 

28. Май сваё на сен-

не, ра бі дзе цям ... 

(прык.). 30. Дзі цят ка 

як ..., як за мя сіў, так і вы рас ла (прык.). 31. Пры го жы юнак, 

муж чы на (пе ран.). 32. На ся ко мае, якое ўтва рае стро кат.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Кож ны ... — заў сё ды чыё-не будзь 

дзі ця». П. Ба мар шэ. 2. «Да стат ко ва мець ад но дзі ця, каб 

за поў ніць увесь ... і двор». М. Твэн. 4. Кня жац кі ты тул у 

Ін дыі. 5. Па ша на, сла ва. 6. Па чат ко выя ве ды. 7. Хлеб, 

спе ча ны з сіт най му кі (разм.). 11. Спар тыў ная ка ман да, 

што зай мае ад но з апош ніх мес цаў у спа бор ніц тве. 12. Ім 

но сяць вёд ры з ва дой; за ба ра ня ла ся пе ра сту паць ... ця-

жар ным жан чы нам, іна чай дзі цё на ра дзі ла ся б гар ба тае. 

16. Дзе сы ноў ла ва, там баць ку ..., дзе да чок ла ва, там 

мат цы ... (прык.). 17. «..., якую спя вае ма ці ля ка лыс кі, су-

пра ва джае ча ла ве ка ўсё яго жыц цё». Г. Бі гер. 20. Зго да ў 

сям'і — ... (прык.). 21. Для ўну ка ... — ро зум, а ба бу ля — ду-

ша (прык.). 24. Пай шоў бы ў ..., ды лю дзі не за вуць (прык.). 

25. ... ад яб лы ні не да лё ка па дае (прык.). 27. Адзін сноп 

ці ... коп — хле ба на год (прык.). 29. Дзі ця па дае — ... пя-

рын ку пад сці лае, ста ры па дае — чорт ба ра ну пад стаў ляе 

(прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

МА ЛЫЯ ДЗЕТ КІ ШТО ЧЫС ТЫЯ ЗО РАЧ КІ

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 3. Зо рач кі. 8. Ад вод. 9. Дзе ці. 

10. Ра дасць. 13. Воўк. 14. Баць кі. 15. Ма ці. 18. Ха та. 

19. Сям'я. 22. Грак. 23. До гляд. 26. Це мя. 28. Вя сел ле. 

30. Цес та. 31. Со кал. 32. Цвір кун. Па вер ты ка лі: 1. Ча ла век. 

2. Дом. 4. Ра джа. 5. Чэсць. 6. Азы. 7. Сіт ні ца. 11. Аў тсай-

дэр. 12. Ка ро мы сел. 16. Сла ва. 17. Пес ня. 20. Ба гац це. 

21. Дзя ду ля. 24. Гос ці. 25. Яб лык. 27. Сто. 29. Бог.


