
Лю дзі на элект ра са-

ма ка тах вы гля да юць так, 

быц цам не зу сім пра віль на 

ра зу ме юць фра зу «трэ ба 

больш ру хац ца».

— Ха дзем на п'ём ся.

— Мне ня ма ча го на-

дзець.

— У ця бе ж шмат 

адзення!

— Я ў гэ тым 

адзен ні ўжо на пі-

ва ла ся.

Ё н  д о ў  г а 

спра ба ваў ся бе 

ў роз ных пра-

фе сі ях і на рэш-

це знай шоў тое, 

што даў но шу-

каў.

Ба га тую ста-

рую жан чы ну.

Адэ скі па на-

дво рак. Хлоп чык 

на бал ко не грае на скрып цы, 

а пу дзель з су сед няй ква тэ ры 

яму пад вы вае ў такт. На рэш-

це баць ка не вы трым лі вае:

— Мо ня, спы ні гэ та не-

ад клад на! Ты мо жаш іг раць 

тое, што пу дзель не ве дае?

Са мае сум нае ў пер шы 

дзень пас ля ад па чын ку — 

гэ та сне даць не пі вам.
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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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7 ВЕ РАС НЯ

1919 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Пуш ка ры Ві цеб ска га ра ё-

на) Алесь Асі пен ка 

(Аляк сандр Ха ры-

то на віч Асі пен ка), 

бе ла рус кі пісь мен-

нік, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры 

Бе ла ру сі. У 1955 го дзе скон чыў 

Мін скі пе дінс ты тут. У 1952—1953 

га дах рэ дак тар га зе ты «Чыр во-

ная зме на», з 1966-га — га лоў ны 

рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць», 

з 1972-га — сцэ нар на га ад дзе-

ла кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», 

у 1976—1980 га дах уз на чаль ваў 

га зе ту «Лі та ра ту ра і мас тац тва». Асноў ныя тэ мы тво раў 

пісь мен ні ка — ге ра ізм бе ла рус ка га на ро да ў ба раць бе з 

фа шыз мам, ак ту аль ныя са цы яль ныя і ма раль на-этыч ныя 

праб ле мы. Аў тар ра ма наў «Вог нен ны азі мут», «Не пры-

ка я ны ма ла дзік», «Свя тыя грэш ні кі». Аў тар збор ні каў 

апа вя дан няў і апо вес цяў «Лёд рас тае», «Да ро га ў даль», 

«Кро кі», «Па ро гі», «Ка нец ба бі на га ле та», «Два дні і дзве 

но чы», «Пя цё ра ад важ ных» і ін шых. Аў тар сцэ на ры яў мас-

тац кіх філь маў «Пя цё ра ад важ ных», «Ка нец ба бі на га ле-

та», «Тры во гі пер шых пту шак». Уз на га ро джа ны ор дэ на мі 

Ай чын най вай ны І і ІІ сту пе ні, дву ма ор дэ на мі Пра цоў на га 

Чыр во на га Сця га, «Знак Па ша ны» і ме да ля мі. Лаў рэ ат 

прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі, Лі та ра тур най прэ-

міі імя І. Ме ле жа. Па мёр у 1994 го дзе.

1990 год — да 500-год дзя з дня на ра джэн ня 

бе ла рус ка га пер ша дру ка ра, слаў на га па-

ла ча ні на Ф. Ска ры ны ад кры ты По лац кі му зей бе ла рус-

ка га кні га дру ка ван ня, фі лі ял На цы я наль на га По лац ка га 

гіс то ры ка-куль тур на га му зея-за па вед ні ка. Раз мя шча ец ца 

ў бу дын ку бы лой брац кай шко лы По лац ка га Ба га яў лен-

ска га ма нас ты ра — пом ні ка ар хі тэк ту ры ХVІІІ ста год дзя. 

Му зей зна ё міць на вед валь ні каў з гіс то ры яй ства рэн ня 

і раз віц ця пісь мен ства ў Бе ла ру сі, жыц цём бе ла рус кіх 

асвет ні каў і пер ша дру ка роў.

1859 год — быў за пу шча ны са-

мы вя лі кі ў све це га дзін-

нік на ве жы Біг-Бэн лон дан ска га Вест-

мінс тэр ска га па ла ца — ад на з га лоў ных 

сла ву тас цяў Лон да на і Вя лі ка бры та ніі.

1870 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Іва на віч Куп рын, 

рус кі пісь мен нік. Сяб ра ваў з М. Гор кім, су пра цоў ні чаў у 

яго вы да вец тве «Ве ды». У 1919 го дзе эміг ра ваў у Фран-

цыю, з 1937-га жыў на ра дзі ме. Пас ля па езд кі на Па лес се 

ў 1897 го дзе на пі саў цыкл апа вя дан няў «У ляс ной глу-

шы», «На глуш цоў», апо весць «Але ся». Аў тар апо вес цяў 

«Яма», «Вад кае сон ца», цык ла на ры саў «Кі еў скія ты пы», 

ра ма на «Юн ке ры». Мно гія тво ры пісь мен ні ка эк ра ні за-

ва ны. Ся род іх: «Але ся», «Па яды нак» і ін шыя. Па мёр у 

1938 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Варфаламея, Міны, 
Уладзіміра.

К. Рэгіны, Марка, 
Рычарда, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.27 19.47 13.20

Вi цебск — 6.15 19.38 13.23

Ма гi лёў — 6.18 19.37 13.19

Го мель — 6.16 19.31 13.15

Гродна — 6.43 20.01 13.18

Брэст — 6.46 20.00 13.14

Месяц
Першая квадра 

6 верасня.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

caricatura.ru

Ванд роў ка 
па Брэс це
Да 1000-год дзя го ра да

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. ..., Бе рестье, 

Бе рас це, Бя рэс це, Брэст-Лі тоўск. Ад-

на са ста ра жыт ных на зваў Брэс та, 

які ўпер шы ню ўпа мі на ец ца 1000 га-

доў та му ў «Апо вес ці мі ну лых га доў». 

5. Ілья ... . Проз ві шча ле ген дар на га 

са вец ка га па ляр на га лёт чы ка, Ге роя 

Са вец ка га Са ю за, ура джэн ца г. Брэс-

та. Яго імя ўве ка ве ча на ў наз ве ву-

лі цы го ра да. 9. Дзя ці нец аль бо ... . 

Най больш ума ца ва ная част ка ста ра-

жыт на га Брэс та, якая раз мя шча ла ся 

на мы се, утво ра ным пра вым бе ра гам 

р. За ход ні Буг і ле вым бе ра гам ру ка ва 

р. Му ха вец. 12. Ма нет ны ... . Прад-

пры ем ства па вы ра бе мед ных ма нет 

(ба ра ці нак), якое дзей ні ча ла ў Брэс-

це ў дру гой па ло ве XVІІ ста год дзя; 

у гэ ты жа час у го ра дзе ад чы ня лі ся 

шко лы, дзей ні чаў тэ атр. 13. Мі ка лай 

Ра дзі віл ... . Мя нуш ка брэсц ка га ста-

рас ты, які за сна ваў пер шую на Бе ла-

ру сі дру кар ню, дзе ў 1563 го дзе бы ла 

вы да дзе на Ра дзі ві лаў ская (Брэсц кая) 

біб лія — вы дат ны лі та ра тур ны пом нік. 

17. «... ад ро зу му». Ка ме дыя ў вер шах 

вя до ма га рус ка га паэ та, дра ма тур га, 

дып ла ма та А. Гры ба е да ва, лі та ра тур-

ная дзей насць яко га па ча ла ся ў час, 

ка лі ён пра хо дзіў у Брэст-Лі тоў ску ва-

ен ную служ бу. 18. Эмб ле ма го ра да; 

... з вы явай ся рэб ра на га лу ка са стра-

лой г. Брест атры маў ра зам з маг дэ-

бург скім пра вам, якое да ра ваў го ра ду 

вя лі кі князь ВКЛ і ка роль Поль шчы 

Ягай ла ў 1390 го дзе. 20. Член цар коў-

най аб шчы ны, які вёў ас ке тыч ны лад 

жыц ця; ім быў пісь мен нік-пуб лі цыст, 

цар коў ны дзе яч XVІІ ста год дзя, ура-

джэ нец г. Брэс та Афа на сій Фі лі по віч, 

яко му ў Брэс це ўста ля ва ны пом нік. 

21. Хто пры няў бой, той са праўд ны ... 

(прык.). У га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны пры аба ро не Брэсц кай крэ пас ці 

вы зна чы лі ся ма ёр П. Гаў ры лаў і лей тэ-

нант А. Кі жа ва таў, якім за муж насць і 

ад ва гу бы ло пры свое на зван не Ге ро яў 

Са вец ка га Са ю за, іх ні мі ім ёна мі бы лі 

на зва ны ў Брэс це ву лі цы. Га на ро вае 

зван не крэ пасць-ге рой бы ло на да дзе-

на Брэсц кай крэ пас ці 8 мая 1965 года. 

23. Аў та ма тыч ны ме ха нізм для за мы-

кан ня і раз мы кан ня элект рыч на га 

лан цу га. 27. Скла даль нік ле та пі су. 

29. У ста ра жыт на сці ба я вы вай ско вы 

сцяг. У Грун валь дскай біт ве 1410 го да 

пры ма ла ўдзел і ... г. Брэс та. 30. Су-

тык нен не, злу чэн не.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Не вя лі кі вер ша-

ва ны твор на гіс та рыч ную ці ле ген дар-

ную тэ му. 2. Рад па ка лен няў. 3. Тое, 

што і тэ зіс. 4. Ста ра жыт нае дэ ка ра-

тыў нае пісь мо. 6. Пры са ды, да рож ка 

ў пар ку. 7. Рост, раз віц цё. 8. Дзміт-

рый ... . Проз ві шча Ге роя Са вец ка га 

Са ю за, ге не рал-лей тэ нан та, пра фе-

са ра, які ў 1911—1914 га дах пры маў 

удзел у рэ кан струк цыі Брэсц кай крэ-

пас ці; у час вай ны быў за ка та ва ны 

ў ня мец кім канц ла ге ры Маў тгаў зен. 

10. Пом нік ста ра жыт най пісь ме нас ці, 

які па ве дам ляе ўсе агуль ную гіс то рыю 

па біб лей скіх ле ген дах. 11. Вер ты каль-

ны вы ступ у сця не для па вы шэн ня яе 

ўстой лі вас ці. 14. Доб рая ... лепш ба-

гац ця (прык.). 15. Ме на хем ... . Проз ві-

шча бы ло га прэм' ер-мі ніст ра Із ра і ля, 

лаў рэ а та Но бе леў скай прэ міі мі ру, ура-

джэн ца г. Брэс та. 16. У ста ра жыт на сці 

спя вак — му зы кант, акра бат; ... ла-

дзі лі свае вы ступ лен ні і на кір ма шах 

ста ра жыт на га Брэс та. 19. У грэ час кай 

мі фа ло гіі бог агню, май стэр скі ка валь; 

та кую ж наз ву но сіць буй ное Брэсц-

кае прад пры ем ства па вы твор час ці 

га за вай апа ра ту ры. 22. Рас паў сюдж-

валь нік чы іх-не будзь ідэй (пе ран.). 

24. Цэнтр якой-не будзь дзей нас ці 

(пе ран.). 25. «Бе лая ... ». Між на род-

ны тэ ат раль ны фес ты валь, які што год 

пра во дзіц ца ў г. Брэс це. 26. Брэсц кі ... . 

Мір ны да га вор па між Са вец кай Ра сі яй, 

Гер ма ні яй і ін шы мі кра і на мі, які быў 

пад пі са ны ў Брэст-Лі тоў ску 3 са ка ві ка 

1918 го да. 28. «Жыц цё і жы та роз ныя 

... сло вы, // А вы стра лі лі з кор ня ад на-

го». З вер ша «Жы та» У. Ка лес ні ка, 

лі та ра ту раз наў ца, пісь мен ні ка, пра фе-

са ра, які доў гі час уз на чаль ваў Брэсц-

кае лі та ра тур нае аб' яд нан не і вы ха ваў 

шмат пісь мен ні каў Брэст чы ны.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Бе рес те. 5. Ма зу рук. 
9. Дзя дзі нец. 12. Двор. 13. Чор ны. 17. Го-
ра. 18. Герб. 20. Ма нах. 21. Ге рой. 23. Рэ ле. 
27. Ле та пі сец. 29. Ха руг ва. 30. Кан такт. Па 
вер ты ка лі: 1. Ба ла да. 2. Род. 3. Тэ за. 4. Вязь. 
6. Алея. 7. Рух. 8. Кар бы шаў. 10. Хра ног раф. 
11. Контр форс. 14. Сла ва. 15. Бе гін. 16. Ска-
ма рох. 19. Ге фест. 22. Ру пар. 24. Нерв. 25. Ве-
жа. 26. Мір. 28. Два.


