
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Сафрона, Яфіма.
К. Катарыны, Габрыеля, 
Марка, Шымана.

Месяц
Маладзік 28 сакавіка.
Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 7.02 19.31 12.29

Вi цебск — 6.51 19.21 12.30

Ма гi лёў — 6.52 19.21 12.29

Го мель — 6.49 19.17 12.28

Гродна — 7.17 19.46 12.29

Брэст — 7.19 19.46 12.27

У шко ле на стаў нік пра цы 
пад мя няе фіз ру ка:

— Так, дзе ці, бя ры це лы-
жы, бу дзем ра біць з іх та бу-
рэт кі.

У цы ган скіх шах ма тах на 
ча ты ры фі гу ры менш.

Ся мей ная свар ка ўве ча ры 
пас ля пра цоў на га дня.

— Ты ста ла пры хо дзіць 
апош нім ча сам з ра бо ты вы-
піў шы!

— Ты на ся бе па гля дзі — 
праз дзень сам п'я ны!

— Я з му жы ка мі вы пі ваю!

— А я з кім?!

Тэ ле парт ацыя іс нуе! Да-
ка за на хат ні мі ка та мі, якія 
з'яў ля юц ца на кух ні пад гук 
дзвя рэй ха ла дзіль ні ка, якія 
ад кры ва юц ца.

Жа но чыя свя ты:
— 8 Са ка ві ка,
— дзень на ра джэн ня сяб-

роў кі (та му што яна на 3 га ды 
ста рэй шая),

— дзень, ка лі зла ма лі ся 
ва гі,

— ан тэ на не ло віць ка нал 
«Спорт».

УСМІХНЕМСЯ

НАПРЫКАНЦЫ16 24 сакавіка 2017 г.
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
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23 сакавіка 2017 года.

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.

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

Фота Максіма ШАСТАКОВА.

24 СА КА ВІ КА

1707 год — на ра дзіў ся (Гро дзен-
шчы на) Іг на цій Куль чын скі, 

гіс то рык, цар коў ны дзе яч. У 1727—1735 га-
дах зна хо дзіў ся ў Ры ме, дзе атры маў зван-
не док та ра ба га слоўя, зай маў ся гіс то ры яй 
царк вы, шмат пі саў і вы да ваў ба га слоў скія 
пра цы. У 1735 го дзе вяр нуў ся на ра дзі му, 
дзе стаў ар хі манд ры там гро дзен ска га Ка-
лож ска га ма нас ты ра. Вы ву чаў гіс то рыю 
Грод на, вёс кі Жы ро ві чы, да сле да ваў Ка-
лож скую царк ву, склаў яе ін вен тар. Акра-
мя вы ву чэн ня царк вы, ён пры маў дзей ныя 
ме ры па за ха ван ні яе бу дын ка, які ў той час 
бы ў у ста не раз бу рэн ня. Вы ву чаў так са ма 
гро дзен скі Ста ры за мак. У сва іх пра цах апі-
саў крыж Еў фра сін ні По лац кай, дзя ку ю чы 
ча му рэ лік вія ста ла вя до мая на За ха дзе. 
Па мёр у 1747 го дзе.

1794 год — па ча ло ся вы зва лен чае 
паў стан не ў Рэ чы Па спа лі тай пад 

кі раў ніц твам Та дэ ву ша Кас цюш кі; паў стан не 
доў жы ла ся да 16 ліс та па да 1794 го да.

1877 год — на ра-
дзіў ся Аляк-

сей Но ві каў-Пры бой, рус кі 
пісь мен нік. Аў тар «Мар-
скіх апа вя дан няў», гіс та-
рыч най эпа пеі «Цу сі ма», 
ра ма на «Са лё ная ку-
пель», апо вес цяў «Мо-
ра клі ча», «Пад вод ні кі» і 
ін шых. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ міі СССР.

1908 год — на ра дзіў ся Аляк сей Кан-
стан ці на віч Гле баў, скульп тар, 

на род ны мас так Бе ла ру сі. Адзін з ар га ні за-

та раў Аб' яд нан ня мо ла дзі Аса цы я цыі мас-
та коў рэ ва лю цыі ў Ві цеб ску ў 1928 го дзе. 
Пра ца ваў у га лі не стан ко вай і ма ну мен-
таль най скульп ту ры. Май стар тэ ма тыч най 
кам па зі цыі, ба таль на га і ані ма ліс тыч на га 
жан раў, парт рэ та. Яго пра цы вы зна ча юц ца 
раз на стай най ма не рай вы ка нан ня, за сна-
ва най на ды на мі цы, экс прэ сіі і мяк кай ма-
дэ лі роў цы, за вер ша на сцю кам па зі цый на га 
ра шэн ня, упэў не ным ма люн кам, плас тыч на 
вы раз ны мі ра кур са мі. У 1930—1940-я га ды 
ўдзель ні чаў у афарм лен ні ін тэр' ераў До ма 
ўра да і До ма афі цэ раў у Мін ску. Аў тар парт-
рэ таў дзея чаў куль ту ры і мас тац тва, су час-
ні каў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. 
Па мёр у 1968 го дзе.

1944 год — Вяр хоў ным Са ве там 
БССР быў пры ня ты За кон «Аб 

утва рэн ні са юз на-рэс пуб лі кан ска га на род-
на га ка мі са ры я та за меж ных спраў Бе ла рус-
кай ССР». Згод на з ім у Кан сты ту цыю БССР 
1937 го да быў уне се ны ар ты кул 16а, па якім 
рэс пуб лі ка атры ма ла пра ва ўсту паць у не па-
срэд ныя зно сі ны з за меж ны мі дзяр жа ва мі, 
за клю чаць з імі па гад нен ні і аб мень вац ца 
дып ла ма тыч ны мі і кон суль скі мі прад стаў ніц-
тва мі. Кан сты ту цыя БССР бы ла да поў не на 
і ін шы мі змя нен ня мі, якія даты чы лі ся знеш-
не па лі тыч ных паў на моц тваў вы шэй шых ор-
га наў дзяр жаў най ула ды рэс пуб лі кі.

Аркадзь КУЛЯШОЎ, 
народны па эт Беларусі:

«Раны гояцца часам, 
а дружбаю — гора».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Шчас це — воль ная 
...: дзе за ха це ла, там і се ла (прык.); Між на род-
ны дзень шчас ця ад зна ча ец ца 20 са ка ві ка. 
4. Доб рая ... лепш за ба гац це (прык.). 7. ... у 
па вет ры — вяс на на ву лі цы (прык.). 10. Не вя лі кі 
лі та ра тур ны твор. 11. «Там гім ны ... шле і сон цу, 
і вяс не». З вер ша А. Са лаўя «І сон цу, і вяс не». 
14. Ад мет ная ад зна ка. 15. «З вяр бы пу пыш кі 
па ля це лі. // За сла ла свой аб рус ...». З вер ша 
А. Аст рэй кі «Кал гас ны сад». 17. Пас ля доў ны 
род прод каў, на шчад каў, аб' яд на ных кроў ны-
мі су вя зя мі. 18. «Бла га сла ві, Бо жа, Пра чыс тая 
..., // Вяс ну за гу ка ці, зі му за мы ка ці». З вяс нян-
кі. 20. Збор нік пе сень. 22. «Со рак па кут ні каў. 
Хму рае ран не. //... вяр нуў ся на Звес та ван не». 
З вер ша В. Гар дзея «Со рак Са ра коў»; пры свя-
так Са ра кі ад зна ча лі 22 са ка ві ка. 24. ... зер не 
пу ды пры но сіць (прык.). 25. Сям'я — ... шчас ця 
(прык.). 26. Ка рыс ны вы нік ра бо ты (пе ран.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Тан ца валь ны крок. 2. Уз-
лёт, пад няц це ўго ру. 3. Шчас це не ..., не за кіл за-
еш (прык.). 5. «Там па да сі на вік // Хіт ры, як ...». 
З вер ша А. Вя лю гі на «Гры бы»; па вод ле ста-
ра жыт на сла вян ска га ка лен да ра, з 21 са ка ві ка 
па чы на ец ца Год Лі са, які кра дзец ца. 6. «Цё мен 
сам, бе лы ..., // Пя дзі дзве ва ла сы». З вер ша 
Я. Ку па лы «Я му жык-бе ла рус». 8. Які са ка вік, 
та кі і ... (прык.). 9. Тое, што і зем ля роб. 12. Мес-
ца, дзе рас таў снег і ага лі ла ся зям ля. 13. «Пер-
шай вы лез ла на ўзлес ку // Яс на во кая ..., // За 
пра лес кай вель мі хут ка // За сі не ла не за буд ка». 
З вер ша К. Цвір кі «Вяс на». 16. «У вяс нуш ках ... 
// Сок бя ро за вы п'е». З вер ша Я. Пу шчы «Вяс-
на». 19. Ста рая лі са лы чы кам рые, а хвас том ... 
за мя тае (прык.). 21. На раст на ства ле. 22. Ста-
ры са сно вы лес. 23. Бог Сон ца ў ста ра жыт ным 
Егіп це.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«Бу сел вяр нуў ся на Звес та ван не»

ПРА ВЕР ЦЕ, 
КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 
1. Птуш ка. 4. Сла ва. 
7. Грак. 10. На рыс. 
11. Скрып ка. 14. Ры-
са. 15. Тра ва. 17. Лі нія. 
18. Ма ці. 20. Спеў нік. 
22. Бу сел. 24. Ад но. 
25. Апо ра. 26. Ад да ча.

Па вер ты ка лі: 
1. Па. 2. Уз ня сен не. 
3. Конь. 5. Ліс. 6. Вус. 
8. Кра са вік. 9. Ара-
ты. 12. Пра та лі на. 
13. Пра лес ка. 16. Вяс-
на. 19. След. 21. Кап. 
22. Бор. 23. Ра.

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��

ПТУШ КА ГО ДА — 
ЖАЎ РУК...

Мі ніс тэр ства су вя зі і ін-
фар ма ты за цыі Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь 22 са ка ві ка 
вы пус ціла ў аба ра чэн не 
паш то вую мар ку «Жаў-
рук-смя цюх» з се рыі 
«Птуш ка го да».

Уся го ў кра і не су стра ка-
ец ца ча ты ры ві ды жаў ран-
каў: па ля вы, ляс ны, ра га ты 
(што пры ля тае сю ды на зі му 
з поў на чы) і чу ба ты (смя цюх). 
Апош ні — птуш ка асед лая, 
на поў дзень не ад ля тае, мае 
моц ную дзю бу, якой зда бы-
вае харч з лё ду, у моц ныя ма-
ра зы на чуе ў сне зе. У Еў ро пе 
за апош нія 30 га доў іх коль-
касць ска ра ці ла ся на 95%. У 
Бе ла ру сі від уклю ча ны ў на-
цы я наль ную Чыр во ную кні гу. 
Мар ка дру ка ва ла ся з эмб ле-
ма мі су свет най аса цы я цыі 
пры ро да ахоў ных ар га ні за цый 
па ахо ве пту шак і бе ла рус кай 
гра мад скай ар га ні за цыі «Ахо-
ва пту шак Баць каў шчы ны». Ма
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