
Здоль насць пры маць не ар ды нар ныя 
ра шэн ні і здзяйс няць іх — ха рак тэр ная ры са 
на ро джа ных у гэ ты дзень. Яны — ак тыў ныя і 
га на рыс тыя асо бы, якія пад па рад коў ва юц ца 
сва ім ім пуль сам, вы лу ча ю чы ся пры гэ тым 
вы со кай сту пен ню ар га ні за ва нас ці. Яны 
на ту раль ныя, чул лі выя, ма юць шчы рае 

сэр ца, ус пры ма юць жыц цё і яго ня го ды праз прыз му 
ўсмеш кі, якая ахоў вае іх глы бо кую ўнут ра ную чуй насць. 
Ад ной чы ад чуў шы здра ду ад ча ла ве ка, для яко га бы лі 
ад кры тыя ду ша і сэр ца, на ро джа ныя ў гэ ты дзень мо гуць 
пра явіць скрыт ную цвёр дасць і за ця тасць.

Іх пры род ны эн ту зі язм 
і вы со кая ак тыў насць — 
не аб верж ныя фак ты. Яны 
ва ло да юць вы бу хо вай 
і ня стрым най энер ге ты кай, 
жы вуць скла да ным і 
ха а тыч ным жыц цём, але пры 

не аб ход нас ці мо гуць ма бі лі за ваць усю энер гію 
для здзяйс нен ня па стаў ле ных мэ таў, та му што 
імк нуц ца да аб' ек тыў нас ці і зба лан са ва нас ці. 
Яны мо гуць не толь кі аба ра ніць свае дум кі, 
але і пры цяг нуць на свой бок ін шых.
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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.

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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 9.15 17.27 8.12
Вi цебск — 9.10 17.11 8.01
Ма гi лёў — 9.05 17.17 8.12
Го мель — 8.55 17.20 8.25
Гродна — 9.29 17.43 8.14
Брэст — 9.23 17.51 8.28

Iмянiны
Пр. Іаана Хрысціцеля.
К. Людмілы, Себасцьяна.

Месяц
Маладзік у 15.13.

Месяц у сузор’і Вадалея.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Ма лод шы (5 га доў) па віс у 

баць кі зза ду на шыі. Той:
— За ду шыў та ту! Як без та-

ты жыць бу дзе це?
Ма лод шы:
— Ну як-не будзь пра жы-

вем!
Ста рэй шы (10 га доў) з кух-

ні гуч ным го ла сам:
— Ты ча го, як жа без баць-

кі!
Баць ка пад ба дзё рыў ся, 

ся дзіць за да во ле-
ны. А ста рэй шы 
да лей:

— Толь кі та та 
ве дае па роль ад 
кам п'ю та ра!

У вы ні ку па-
вод кі ў Ха ба раў-
ску тэ ры то рыя 
за во да «Рол тан» 
па вя лі чы ла ся ў 
два ра зы.

Мая жон ка, на рэш це, на ву-
чы ла ся га та ваць. Ця пер спра-
ва за мной — на ву чыц ца ес ці 
тое, што яна га туе!

П'я ны гой да ец ца і ні як 
не мо жа па тра піць клю чом 
у за моч ную свід ра ві ну. Мі-
ма пра хо дзіць су сед і пы та-
ец ца:

— Да па маг чы?
— Угу. Дом па тры май.

1815 год — на ра дзiў ся (Вi цеб скi па вет) Ан тон Iва на вiч 
Аб ра мо вiч, бе ла рус кi кам па зi тар. З 1833 жыў у 

Пе цяр бур гу, дзе за ва я ваў пры знан не як та ле на вi ты вы ка-
наў ца i вы со ка пра фе сiй ны фар тэ пi ян ны пе да гог. Аў тар ка ля 
50 фар тэ пi ян ных i ва каль ных тво раў, ся род якiх фан та зii, 
па ла нэ зы, ма зур кi, валь сы, мар шы, ра ман сы, апра цоў кi бе-
ла рус кiх на род ных пе сень i iн шыя тво ры. Асоб нае мес ца ў 
твор чай спад чы не Аб ра мо вi ча зай мае фар тэ пi ян ная паэ-
ма «Бе ла рус кае вя сел ле», дзе ўпер шы ню ў асно ву тво ра 
пра фе сiй на га кам па зi та ра па кла дзе ны сю жэт вя сель на га 
аб ра ду. Гэ тая пра ца не стра цi ла свай го гiс то ры ка-эт на гра-
фiч на га i мас тац ка га зна чэн ня i да на ша га ча су. Па мёр пас ля 
1854 го да.

1920 год — на ра дзiў ся сла ву-
ты iталь ян скi кi на рэ жы сёр i 

сцэ на рыст Фе дэ ры ка Фе лi нi. Сён ня не-
маг чы ма ўя вiць без яго су свет нае кi но. I 
не толь кi та му, што Фе дэ ры ка Фе лi нi — 
са мы яр кi рэ жы сёр свай го ча су, але i та-
му, што май стар ака заў вя лi кi ўплыў на 
кi не ма то граф уся го све ту. Усе яго фiль мы 
па кi да юць дзiў нае ўра жан не ня зму ша на-
га i гар ма нiч на га адзiн ства, зда ва ла ся б, 

не су мя шчаль ных рэ чаў: цяж кас цi i лёг кас цi, ска ва нас цi i па-
лё ту, бы та вой рэ аль нас цi i фе е рыч най фан та зii. Зра зу мець i 

рас тлу ма чыць гэ та адзiн ства су праць лег лас цяў — зна чыць 
пра крас цi ся ў та ям нi цу Фе дэ ры ка Фе лi нi.

1945 го д — на ра дзi ла ся (вёс ка Па лес се Мя дзель ска га 
ра ё на) Га лi на Фран цаў на Баль чэў ская, акт ры са, 

за слу жа ная ар тыст ка Бе ла ру сi (1999). Пра ца ва ла ў Бе ла-
рус кiм тэ ат ры iмя Я. Ко ла са i На цы я наль ным ака дэ мiч ным 
тэ ат ры iмя Я. Ку па лы. Ства ры ла сцэ нiч ныя воб ра зы, якiм 
ра зам з на цы я наль ны мi ры са мi ха рак та ру ўлас цi вы мяк кi 
лi рызм, паэ тыч ная аду хоў ле насць.

1955 год — 60 га доў та му на ра дзiў ся (вёс ка Па та па ўка 
Бу да-Ка ша лёў ска га ра ё на) Ана толь Мi ка ла е вiч 

Зэ каў, бе ла рус кi па эт, пра за iк, жур на лiст. Пра ца ваў у га зе тах 
«Чыр во ная зме на», «Доб ры ве чар», у што тыд нё вi ку «Кнi га i 
мы», быў га лоў ным рэ дак та рам «Бел орус ской лес ной га зе-
ты», пра ца ваў у iн шых вы дан нях. Аў тар мно гiх паэ тыч ных 
кнiг, па ро дый i ба ек, тво раў для дзя цей.

Ула дзi мiр КА РАТ КЕ ВIЧ, пiсь мен нiк, па эт, пуб лi цыст:

«Ёсць адзi на год ны шлях: слу жыць Ай чы не 
да кры ва ва га по ту, не ча ка ю чы ўзна га ро ды 
ад лю дзей i лё су, прос та та му, што iна чай 
нель га».
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Па га ры зан та лі: 1. Дух, мі-
фіч ны гас па дар ва да ёма; дзе-
ля яго за ла годж ван ня ко лісь 
на ва дзя ных млы нах тры ма лі 
чор на га ка та і пеў ня. 4. Па-
вод ле ўяў лен няў бе ла ру саў, 
дэ ма ніч ная іс то та, якая мае 
здоль насць пе ра тва рац ца ў 
чор на га ка та, ра пу ху, лас ку. 
8. Бе ла рус кі ва каль на-ін стру-
мен таль ны ан самбль. 9. У 
ба га тай ха це на ват кош ка — 
важ ная … (прык.). 11. Тое, што 
і ба за. 13. Ско ра … ро бяц ца, 
ды сля пы мі ро дзяц ца (прык.). 
14. Ага ро джа ная пля цоў ка 
для ўтры ман ня жы вё лы. 15. 
Адзін з мі фа па э тыч ных сім ва-
лаў жыт ла, які лі чыў ся свое-
асаб лі вым во кам до ма. 18. 
Шчас це … не хо дзіць, бя ду за 
са бой во дзіць (прык.). 20. Кот 
мы ец ца — … бу дуць (прыкм.). 
22. Ка лі вы пры сні лі чор на га 
ка та, зна чыць, вас ча кае … 
(анг лій ская прыкм.). 23. «Мур-
мур лы ча\\Аж да ран ку\\Кош-
ка-…\\Ка лы хан ку». З вер ша 
Л. Шы ры на «Са лод кія сны». 
25. Дош ка струн на га му зыч-
на га ін стру мен та. 27. «Ха дзіў 
ко цік пад мас ток,\\Ла віў рыб-
ку за …». З паэ мы Я. Ко ла са 
«Са вось-рас пус нік». 31. За-
ра ка ла ся кош ка на … не ла-
зіць (прык.). 35. «Бег ла … па 
да рож цы,\\Па да ру нак нес ла 
кош цы». З вер ша Л. Дрань ко-
Май сю ка «Ра зум ная кош ка». 
36. Ася род дзе, гра мад скае 
акру жэн не. 37. Хва ра ві тае 
ад чу ван не хо ла ду. 38. Па ро да 
буй ных ко шак; тра піч ны стэп. 
39. Ка ша чая лап ка мяк кая, 
ды… вост ры (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. Кот … 
слу хае ды есць (прык.). 2. 
Па ча так шах мат най або ша-
шач най пар тыі. 3. … юр лі вы, 
бы кош ка (прык.). 5. Ка лі кот 
чхнуў, трэ ба ска заць «Будзь 
зда роў!», та ды … не бу дуць 
ба лець (япон ская прыкм.). 6. 
Адзін рух пэн дзэ ля пры на-

кла дан ні фар бы. 7. «Се ла 
кош ка за ра яль,\\Ціс не ла пай 
на пе даль:\\До-рэ-мі-фа-…-
ля-сі,\\Пры пя вай це, ка ра сі». 
З вер ша А. Мін кі на «Се ла 
кош ка за ра яль». 9. На ся ко-
мае. 10. Тра вя ніс тая рас лі на 
з доў гім ліс цем і пры ем ным 
вост рым па хам. 12. Кот з до-
му — мы шы ў … (прык.). 16. 
Злей шы … кош кі — за чы не-
ныя дзве ры (прык.). 17. Яшча-
ры ца. 19. … ка ты ў ад ным 
мяш ку не ўле жац ца (прык.). 
21. Ка та за біць — … год ні ў 
чым уда чы не ба чыць (прык.). 
22. На тхнен не. 24. «Раз ма тае 
…\\З но вай каз каю,\\Прый-
дзе хіт ры ка ток,\\Трэц ца з 

лас каю». З вер ша В. Вяр бы 
«Ба бу лі ны каз кі». 26. Га нар-
лі ва му ча ла ве ку … на гру дзі 
не ўско чыць (прык.). 28. Сын 
ста ра ец ца, а баць ка ў … па-
смі ха ец ца (прык.). 29. Са ба-
ка ба чыць … но сам, а кош ка 
ву ша мі (прык.). 30. Ура чыс ты 

верш. 32. Са мы вы со кі муж-
чын скі го лас. 33. Кош ка ды 
… заў сё ды ў ха це, а му жык 
ды са ба ка заў сё ды на два рэ 
(прык.). 34. Збрад лі вы, як кот, 
а трус лі вы, як … (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. 
г. Дзяр жынск.

«СЕ ЛА КОШ КА ЗА РА ЯЛЬ» 

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 1. Ва дзя нік. 4. Ведзь ма. 8. «Сяб ры». 9. 

Асо ба. 11. Ба зіс. 13. Ка ты. 14. Валь е ра. 15. Акно. 18. Ад но. 20. 
Гос ці. 22. Уда ча. 23. Ма ма. 25. Дэ ка. 27. Хвас ток. 31. Стол. 35. 
Мыш ка. 36. Сфе ра. 37. Азноб. 38. Са ван на. 39. Кіп цю рок.

Па вер ты ка лі: 1. Вась ка. 2. Дэ бют. 3. Язык. 5. Зу бы. 6. 
Ма зок. 7. Соль. 9. Аса. 10. Аер. 12. Ско кі. 16. Во раг. 17. Ага ма. 
19. Два. 21. Сем. 22. Уз дым. 24. Клу бок. 26. Кош ка. 28. Вус. 
29. Свет. 30. Ода. 32. Тэ нар. 33. Ба ба. 34. За яц.

З кра мы элект ра тэх ні кі, раз ме шча най на ста ліч най ву лі цы Адзін цо ва, не вя-
до мы муж чы на скраў ноў тбук кош там 7 міль ё наў. На гэ та яму, як па ве да мі лі ў 
Фрун зен скім РУ УС г. Мін ска, спат рэ бі ла ся менш за хві лі ну. Зла мыс нік прай шоў 
у ганд лё вы ад дзел і, пе ра ка наў шы ся, што ста рон ніх по бач ня ма, хут ка па клаў 
упа да ба ную рэч у па да рун ка вы па кет (не вы клю ча на, што яго муж чы на на быў 
спе цы яль на для гэ тай «мі сіі») і па кі нуў кра му. Праў да, мо мант кра дзя жу за фік-
са ва лі ка ме ры ві дэа на зі ран ня, і ця пер зло дзея вы шук вае мі лі цыя.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ну і ну!Ну і ну!  �� «ПА ДА РЫЎ» СА БЕ НОЎ ТБУК 


