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1899 год — на ра дзіў ся Мі хась 

(Мі ха іл Ці ха на віч) Лынь-

коў, на род ны пісь мен нік Бе ла ру сі (1962), 

ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1953). У 1917-м 

скон чыў Ра га чоў скую на стаў ніц кую се-

мі на рыю. Пра ца ваў на стаў ні кам, ад-

каз ным сак ра та ром, 

рэ дак та рам баб руй-

скай акру го вай га зе ты 

«Ка му ніст», за гад ваў 

ад дзе лам Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га вы да вец-

тва, быў га лоў ным рэ-

дак та рам ча со пі са «По-

лы мя рэ ва лю цыі», ар-

га ні за та рам і кі раў ні ком Баб руй скай фі ліі «Ма лад ня ка», 

ад ным з кі раў ні коў Бе ла рус кай аса цы я цыі пра ле тар скіх 

пісь мен ні каў. У 1938—1948 га дах — стар шы ня Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі. У 1943—1946 і 1949—1952 га-

дах — ды рэк тар Ін сты ту та лі та ра ту ры мо вы і мас тац тва 

АН Бе ла ру сі. Аў тар кніг про зы «Гой», «Анд рэй Ля тун», 

«За акі я нам», «Су стрэ чы» і ін шых. За ра ман-эпа пею 

«Ве ка пом ныя дні» ўда сто е ны Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі 

(1968). Па мёр у 1975 го дзе.

1924 
год — ство ра ны Рэс пуб лі кан скі на ву ко-

ва-прак тыч ны цэнтр эпі дэ мі я ло гіі і мік-

ра бія ло гіі. З'яў ля ец ца ад ным з най буй ней шых на ву ко-

ва-да след чых цэнт раў кра і ны, вы кон вае шы ро кі спектр 

да сле да ван няў у га лі не кант ро лю ін фек цый ных за хвор-

ван няў.

1979 
год — на ра дзіў ся Ві таль Вік та ра віч Ва-

лын чук, бе ла рус кі спарт смен (спар тыў ная 

гім нас ты ка), за слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі (2001). 

Чэм пі ён све ту (2001) у ка манд ным за лі ку. Брон за вы пры-

зёр чэм пі я на ту Еў ро пы (2002) у ка манд ным за лі ку.

1869 год — на ра дзіў ся Кан-

стан цін Анд рэ е віч Со маў, 

мас так, адзін з за сна валь ні каў ча со пі са 

«Свет мас тац тва», ва кол яко га паз ней 

афор мі ла ся мас тац кае аб' яд нан не з той 

жа наз вай. Па мёр у 1939 го дзе.

1869 год — на ра дзіў ся Нільс Гус таў Да лен, 

швед скі ін жы нер, лаў рэ ат Но бе леў скай 

прэ міі па фі зі цы (1912) за вы на ход ніц тва аў та ма тыч на га 

рэ гу ля та ра, які вы ка рыс тоў ва ец ца ў асвят лен ні ма я коў і 

ба ке наў. Па мёр у 1937 го дзе.

1874 год — на ра дзіў ся Уін стан Ле а нард Спен-

сер Чэр чыль, дзяр жаў ны дзе яч Вя лі ка-

бры та ніі, прэм' ер-мі ністр (1940—1945, 1951—1954 га ды). 

Лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры за са чы нен ні 

гіс то ры ка-ме му ар на га ха рак та ру. Па мёр у 1965 го дзе.

1934 год — на ра-

дзіў ся Вя ча-

слаў Мі хай ла віч Ня він ны, 

ра сій скі ак цёр тэ ат ра і кі-

но, на род ны ар тыст СССР 

(1986). Зды маў ся ў філь мах 

«Ста ры Но вы год», «Па за-

пал кі», «Мёрт выя ду шы», 

«Га раж» і ін шых. Па мёр у 2009 го дзе.

1939 год — па ча ла ся са вец ка-фін ская вай на. 

Скон чылася 12 са ка ві ка 1940 го да пад пі-

сан нем мір на га да га во ра, які ўста навіў но вую дзяр жаў-

ную гра ні цу па між кра і на мі.

1954 год — на ра дзіў ся Юрый Ба ры са віч Ва-

сіль еў, ра сій скі ак цёр, рэ жы сёр, пе да гог, 

на род ны ар тыст Ра сій скай Фе дэ ра цыі (2001). Зды маў ся 

ў філь мах «Каз ля ня ў ма ла цэ», «Пад ле так» і ін шых.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Лазара, Міхаіла, 
Нікана, Рыгора, Сяргея.

К. Канстанцыі, Маўры, 
Юстыны, Андрэя, 
Канстанціна, Людаслава.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.03 16.53 7.50

Вi цебск — 8.59 16.36 7.37

Ма гi лёў — 8.53 16.43 7.50

Го мель — 8.41 16.47 8.06

Гродна — 9.17 17.10 7.53

Брэст — 9.10 17.18 8.08

Месяц
Маладзік 26 лістапада.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
Ідэа льная жан чы на — 

тая, што на ра дзі ла ся 8 са-

ка ві ка, ты з ёй су стрэў ся 

8 са ка ві ка і ажа ні лі ся вы 8 

са ка ві ка.

— 10 літ раў пі ва, ка лі лас-

ка.

— Да вай це ва шу ёміс-

тасць.

— Вы з ёй раз маў ля е це.

Ты жан чы на і 

пра цу еш у муж-

чын скім ка лек-

ты ве.

Ча кан не: ты 

прын цэ са, якую 

ша ну юць, бе ра-

гуць і но сяць на 

ру ках.

Рэ аль насць: 

ты ця пер бра-

тан.

— У рэ зю мэ на-

пі са на, што ва ша 

хо бі — вы дум ляць ста тыс ты-

ку. Рэд кае за хап лен не.

— Гэ тым зай ма юц ца ка-

ля міль ё на ча ла век ва ўсім 

све це.

Вы бе ры це рэ жым крыў-

ды на хлоп ца:

 Стан дарт ны.

 Унут ры.

 На ву лі цы.

 Бяз гуч на.

 Віб ра цыя.

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае міністэрствам інфармацыі рэспублікі беларусь.выдадзенае міністэрствам інфармацыі рэспублікі беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 3891.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

29 лістапада 2019 года.

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.

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

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

caricatura.ru

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ПА ГА РЫ-

ЗАН ТА ЛІ: 1. ... 

на печ — сцю жа 

на двор (прык.). 

2. Мя нуш ка ле ген-

дар на га са ба кі, які 

за ўдзел у Вя лі кай 

Ай чын най вай не 

быў уз на га ро джа-

ны ме да лём «За 

ба я выя за слу гі». 

6. Не конь вя зе, 

але да ро га, не ... 

па ма гае, але пу га 

(прык.). 8. Каб свін-

ні ..., не са сту пі ла 

б да ро гі (прык.). 

10. ... крум ка чу 

во ка не вы дзяў бе 

(прык.). 11. ... не 

ра вуць, авеч кі не 

бля юць, ка лі ў яс-

лях се на (прык.). 

15. На гляд, кло-

пат. 16. Ад біц цё 

на па ду. 17. Ад-

ту лі на ў сця не. 

19. « ... за вод зяць 

са бак, а кош кі — лю дзей. Маг чы ма, лі-

чаць іх ка рыс ны мі хат ні мі жы вё лі на мі». 

Д. Мі кеш. 20. Ка лі шмат пеў няў, ... не ня-

суц ца (кі тай ская прык.). 21. У мі фа ло гіі 

дух, які жы ве ў до ме; па вод ле ве ра ван няў, 

яго ро лю ня рэд ка вы кон вае кот. 24. У зай-

цоў поўсць па бя ле ла — ... бліз ка (прыкм.). 

25. Пус ці ба бу ў ..., яна і ка ро ву з са бой вя-

дзе (прык.). 26. Воўк — не па стух, ка зёл — 

не ...: воўк — зло дзей, а ка зёл — шкод нік 

(прык.). 27. У лі сы ... ка зак, і ўсе яны пра 

ку рэй (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. Па ся род два ра ста іць 

га ра, спе ра ду ві лы, зза ду мят ла (за гад-

ка). 3. На чу жой ста ра не і ... — мя са, і 

ста рую ба бу ма ла дзі цай на за веш (прык.). 

4. «А збо ку чмы ша ... Мі кі та, // Хвас том 

ма ха ю чы сяр дзі та». З паэ мы Я. Ко ла-

са «Но вая зям ля». 5. Асоб ны прад мет. 

7. «Ой, сі вы конь бя жыць, // На ім бе ла ...». 

З бе ла рус кай на род най пес ні «Ой, сі вы 

конь бя жыць». 9. На сва ім смет ні ку і пе-

вень ... (прык.). 12. «Ідуць ка роў кі з-пад 

дуб роў кі, // ... з по ля». З бе ла рус кай на-

род най пес ні «Ідуць ка роў кі». 13. Па вод ле 

бе ла рус кіх мі фаў, мя нуш ка ка шэ ча га ка-

ра ля. 14. Дзі кі конь, які ва дзіў ся ў Еў ро пе 

да ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя. 18. Ка ро ва ў 

цяп ле — ... на ста ле (прык.). 19. Смех — 

най леп шы ... (прык.). 21. Па ро да буй ных 

са бак. 22. Раз на від насць, тып. 23. Лі та ра 

грэ час ка га ал фа ві та.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

Дзяр жынск.

Кот мур лы ча, гас цей клі ча
Пры свя ча ец ца Су свет на му дню хат ніх жы вёл

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 

АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Кот. 

2. Джуль барс. 6. Бог. 8. Ро-

гі. 10. Крум кач. 11. Ва-

лы. 15. Апе ка. 16. Ад пор. 

17. Пра ём. 19. Лю дзі. 20. Ку-

ры. 21. Да ма вік. 24. Зі ма. 

25. Рай. 26. Ага род нік. 

27. Сто. Па вер ты ка лі: 

1. Ка ро ва. 3. Жук. 4. Бык. 

5. Рэч. 7. Гры ва. 9. Гас па-

дар. 12. Аве чач кі. 13. Вар-

гін. 14. Тар пан. 18. Ма ла ко. 

19. Ле кар. 21. Дог. 22. Від. 

23. Ксі.


