
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Валянціны, Ганны, 
Паўлы, Парфірыя, 
Прохара.

К. Ізабелы, Дзям'яна, 
Палікарпа, Рамана, 
Севярына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.12 18.34 10.22

Вi цебск — 8.04 18.21 10.17

Ма гi лёў — 8.02 18.24 10.22

Го мель — 7.56 18.24 10.28

Гродна — 8.27 18.50 10.23

Брэст — 8.24 18.54 10.30
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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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УСМІХНЕМСЯ

На пра ця гу апош ніх га-

доў дзе ся ці ка рыс таў ся 

сва ім улас ным лай фха кам: 

не ста віў ма лоч ныя пра-

дук ты на верх нюю па лі цу ў 

ха ла дзіль ні ку ка ля лям пач-

кі (лям пач ка ж грэ ец ца — 

зна чыць, смя та на скіс не). 

Ня даў на па дзя ліў ся гэ тым 

сак рэ там з жон кай. Ска за-

ла, што я іды ёт, та му што ў 

за чы не ным ха ла дзіль ні ку 

свят ло не га рыць.

Пас ля сумоўя з працадаў-

цам:

— Да ся бе мы вас ні пры 

якіх умо вах не 

возь мем. Але 

бу дзем пла ціць 

па тро е ны аклад, 

ка лі ўлад ку е це ся 

да на шых кан ку-

рэн таў.

Як усё мод на 

ця пер на зы ва ец-

ца. Ра ней прос та 

ка за лі: «У сад ку аплі ка цыю 

кле і лі».

А тут: «Май стар-клас, 

дэ ку паж».

Раз мо ва ў бу фе це.

— Што бу дзем браць?

— Пі ва.

— Якое пі ва на пра цоў-

ным мес цы!

— Зрэш ты, пра віль на. 

Нам дзве га рэл кі.

Ка лі з'яз джа юц ца адзі-

но кія лю дзі, у іх ста но віц-

ца два пы ла со сы.

23 ЛЮ ТА ГА

1380 год — мсці слаў скі князь 

Луг вен (Сі мя он) за сна ваў 

Мсці слаў скі Пус тын скі Ус пен скі і Ануф-

ры еў скі ма нас ты ры, якія сла ві лі ся пе ра-

піс чы ка мі кніг і ле та пі саў. Пус тын скі Ус-

пен скі ма нас тыр у па чат ку ХVІІ ста год дзя стаў уні яц кім, 

у 1838 го дзе — зноў пра ва слаў ным (за кры ты ў 1918 го-

дзе, част ка бу дын каў за ха ва ла ся ў ру і нах). Біб лі я тэ ка 

Ануф ры еў ска га ма нас ты ра (за кры ты ў 1839 годзе) ме ла 

больш за 300 кніг, у тым лі ку ру ка піс ных.

1878 год — на ра дзіў ся (г. Кі еў) 

Ка зі мір Се вя ры на віч Ма-

ле віч, бе ла рус кі жы ва пі сец-аб страк цы я-

ніст. Адзін з за сна валь ні каў аб стракт на га 

мас тац тва, за сна валь нік су прэ ма тыз му. У 

1904—1905 га дах — воль ны слу хач Мас-

коў ска га ву чы лі шча жы ва пі су, скульп ту ры 

і дой лід ства. У 1910—1911 гадах удзель-

ні чаў у вы стаў ках «Зван ко вы ва лет». У 1918 годзе вы-

кла даў у Дзяр жаў ных воль ных мас тац кіх май стэр нях у 

Маск ве і Пет ра гра дзе, у 1919—1922 га дах — у На род най 

мас тац кай шко ле «но ва га рэ ва лю цый на га ўзо ру» ў Ві-

цеб ску. За тым быў ды рэк та рам Ле нін град ска га ін сты ту та 

мас тац кай куль ту ры. Аў тар зна ка мі та га «Чор на га квад-

ра та». Ся род кар цін: «Жан чы на з квет кай», «Квіт не юць 

яб лы ні» і інш. За сна валь нік та ва рыст ва «Сцвяр джаль ні кі 

но ва га мас тац тва» («УНО ВІС»). У 1920 го дзе кі ра ваў 

мас тац кім афарм лен нем свя та трэ цяй га да ві ны Каст рыч-

ніц кай рэ ва лю цыі ў Ві цеб ску. Па мёр у 1935 го дзе.

1925 год — у Мін ску ў бу дын ку бы лой гас ці ні цы «Па-

рыж» (ця пер тут зна хо дзіц ца Ма лая сцэ на На-

цы я наль на га ака дэ міч на га тэ ат ра імя Я. Ку па лы) ад крыў ся 

Дом Чыр во най Ар міі. У 1936 го дзе па пра ек це ар хі тэк та ра 

І. Ланг бар да быў па бу да ва ны і ад кры ты су час ны бу ды нак 

До ма афі цэ раў, які з'яў ля ец ца пом ні кам рэс пуб лі кан ска га 

зна чэн ня.

1826 
год — у Ка зан скім уні вер сі-

тэ це на па ся джэн ні Ад дзя-

лен ня фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук рус кі 

ма тэ ма тык М. І. Ла ба чэў скі прад ста віў 

ра бо ты «Сціс лы вы клад асноў геа мет рыі 

са стро гім до ка зам тэ а рэ мы аб па ра лель ных». Гэ ты дзень 

лі чыц ца днём на ра джэн ня не эў клі да вай геа мет рыі.

1893 год — ня мец кі ін жы нер і вы на ход нік Ру дольф 

Ды зель атры маў па тэнт на «Ра бо чы пра цэс 

і спо саб кан стру я ван ня ру ха ві ка ўнут ра на га зга ран ня для 

ма шын».

1903 год — на ра дзіў ся Юлі ус Фу чык 

(1903—1943), чэш скі пісь мен нік, жур на ліст, 

гра мад скі дзе яч, ан ты фа шыст. Аў тар да ку мен таль най кні-

гі «Рэ пар таж з пят лёй на шыі», на пі са най ім у фа шысц кім 

за сцен ку. У па мяць Ю. Фу чы ка па ра шэн ні ІV Кан грэ са 

Між на род най ар га ні за цыі жур на ліс таў (МАЖ), які ад быў ся 

ў маі 1958 го да ў Бу ха рэс це, 8 ве рас ня пра во дзіц ца Між-

на род ны дзень са лі дар нас ці жур на ліс таў.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Першая квадра ў 11.09.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. ... «За ба я выя за слу гі». Ура да вая ўзна-

га ро да. Ёю быў уз на га ро джа ны адзі ны са ба ка-во ін па мя-

нуш цы Джуль барс, які ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны (ВАВ) 

удзель ні чаў у раз мі ні ра ван ні шэ ра гу за ход не еў ра пей скіх кра ін, 

за тым пры маў удзел у па ра дзе Пе ра мо гі на Крас най пло шчы. 

4. Па ро да са ба кі з мя нуш кай Бо бік, які ў час ВАВ вы-

вез на ка ляс цы з по ля бою больш за 1500 па ра не-

ных бай цоў. 7. Ба я вая ма шы на. У зні шчэн ні ня мец кіх ... 

у ча сы ВАВ удзель ні ча ла шмат са бак-ка мі ка дзэ, якія 

па да рва лі ў вай ну і ся бе, і звыш 300 ба я вых ма шын во-

ра га. 9. Сла бы па рыў вет ру. 10. Лет ні ва ен ны га лаў ны 

ўбор. 11. Су куп насць лю дзей, са стаў. 12. ...! Ба я вы вок-

ліч вой скаў. 13. Мя нуш ка ле ген дар на га са ба кі па ро ды 

ко лі, які ў час ВАВ пры маў удзел у раз мі ні ра ван ні га ра-

доў Ста лін гра да, Пра гі, Лі сі чан ска, Паў лаў ска, і, як са-

ба ка-ве тэ ран, быў па ха ва ны з во ін скі мі ўша на ван ня мі. 

15. Імк лі вы на пад, ата ка. 16. Агле дзе ла ся ня вест ка праз ... год, 

што суч ка без хвас та (прык.). 18. Ту та вае дрэ ва. 19. Па ро да па-

ка ё вых са бак з доў гай ку ча ра вай шэрс цю, якія ў час вай ны вы ка-

рыс тоў ва лі ся як са ба кі-су вяз ныя і як шу каль ні кі ва ро жых мін. 22. 

Вы со кі слуп для па ру соў на суд не. 23. Мя нуш ка ад на го з са бак-

су вяз ных, якія ў час вай ны да ста ві лі звыш 120 ты сяч ба я вых да-

ня сен няў і пра кла лі восем ты сяч кі ла мет раў тэ ле фон на га дро ту. 

24. Рас паў сю джа ная мя нуш ка са ба кі; яе но сіць ге рой ці ка-

ва га поль ска га тэ ле се ры я ла «Ча ты ры тан кіс ты і са ба ка». 

25. У баі ... — свя ты за кон, да ра жэй шы жыц ця ён (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Па ро да па ка ё вых са бак з вя лі кай 

круг лай га ла вой. 2. Той, хто ўчы няе ды вер сіі. Да са-

бак — ... ад но сіц ца аў чар ка Дзі на, якая ў час вай ны на 

чы гу нач ным пе ра го не По лацк—Дры са (Верх ня дзвінск) 

па да рва ла ва ро жы эша лон; удзель ні ча ла яна і ў раз-

мі ні ра ван ні г. По лац ка. 3. Са ба ка — ... на сва ёй ву лі цы 

(прык.). 5. Па се лі шча на Каў ка зе. 6. Са ба ка здох, дык 

хай ... брэ ша (прык.). 8. Звод за ко наў. 11. Той, хто вя дзе 

раз вед ку. ... у час вай ны быў са ба ка Джэк, на ра хун ку 

яко га бы ло больш за 20 за хоп ле ных ва ро жых «язы коў». 

14. Мя нуш ка ле ген дар на га са ба кі-са ні та ра, які за час 

вай ны вы нес з по ля бою больш за 400 цяж ка па ра не ных 

бай цоў. Та кая са мая мя нуш ка і ў са ба кі з мас тац ка га кі-

на філь ма «Да мя не, ...!», аб друж бе мі лі цы я не ра і са ба кі. 

17. Дзяр жаў нае аб' яд нан не. 20. ... бо ты — па ра (прык). 

21. 28-я лі та ра ста ра жыт на рус ка га ал фа ві та. 22. Друж на 

за ... ста яць — вай ны не ві даць (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. г. Дзяр жынск.

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы
Па га ры зан та лі: 1. Ме даль. 4. Лай ка. 7. Танк. 9. Па веў. 

10. Пі лот ка. 11. Рад. 12. Ура. 13. Дзік. 15. Удар. 16. Сем. 
18. Тут. 19. Пу дзель. 22. Мач та.  23. Рэкс. 24. Ша рык. 
25. Пры каз. Па вер ты ка лі: 1. Мопс. 2. Ды вер сант. 3. Леў. 
5. Аул. 6. Кот. 8. Ко дэкс. 11. Раз вед чык. 14. Мух тар. 17. Са-
юз. 20. Два. 21. Еры. 22. Мір.


