
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Абрама, 
Аляксандра, Аляксея, 
Анатоля, Мікалая, 
Прохара, Рыгора, Фёдара.

К. Альдоны, Аляксандра, 
Эміля.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.30 18.22 10.52

Вi цебск — 7.21 18.10 10.49

Ма гi лёў — 7.20 18.12 10.52

Го мель — 7.14 18.11 10.57

Гродна — 7.44 18.38 10.54

Брэст — 7.43 18.40 10.57

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), 
М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ 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.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@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 20.008. Iндэкс 63850. Зак. № 3778.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

10 кастрычніка 2018 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.
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УСМІХНЕМСЯ

caricatura.ru

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 9 кастрычніка.

Месяц у сузор’і

Скарпіёна.
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1560 год — з'я ві лі ся пер шыя 

звест кі пра го рад Ка лін-

ка ві чы. Згад ва ец ца як вёс ка Баг ры ма-

віц ка га ста рост ва ў ак це рэ ві зіі Ма зыр-

ска га па ве та, у 1582 го дзе — у ме жа вых 

да ку мен тах па між ма ёнт кам Гар бо ві чы, 

які на ле жаў Ас кер кам, і Баг ры ма віц кім ста рост вам. Пас ля 

дру го га па дзе лу Рэ чы Па спа лі тай (1793) у скла дзе Ра сій-

скай Ім пе рыі ў Рэ чыц кім па ве це. З 1954 го да ў Го мель скай 

воб лас ці, з 1963-га — го рад аб лас но га пад па рад ка ван ня. 

З 2002 го да мае су час ны герб: «іс пан скі» шчыт рас се ча-

ны ся рэб ра най за вост ра най уні зе па ла сой; пра вае по ле 

бла кіт нае, ле вае — чыр во нае.

1817 год — на ра дзіў ся (ма ён так Шчор сы, ця пер 

у На ва груд скім ра ё не) Ан тон Юзаф Глін скі, 

бе ла рус кі фальк ла рыст, пісь мен нік. Пра ца ваў у біб лі я тэ-

цы Храп то ві чаў. З 1844 го да жыў у Віль ні, дзе рэ да га ваў 

«Виленские губернские ведомости». З 1863 го да быў пе-

ра клад чы кам у га зе це «Виленский вестник». Аў тар збор-

ні ка апра ца ва ных бе ла рус кіх на род ных ка зак, анек до таў, 

апа вя дан няў. Па мёр у 1866 го дзе.

1913 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) Эдзі Аг ня цвет 

(Ка ган Эдзі Ся мё наў на), бе ла рус кая паэ тэ са. 

Аў тар шмат лі кіх збор ні каў лі ры кі і тво раў для юных чы та чоў. 

Па вод ле яе ліб рэ та па стаў ле ныя опе ры для дзя цей «Джа-
нат» Л. Швар ца і «Ма рын ка» Р. Пукс та. Вя до мая Эдзі Аг ня-
цвет і як пе ра клад чык на бе ла рус кую мо ву тво раў за меж-

най паэ зіі. У 1993 годзе вы да дзе ны яе збор нік пе ра кла даў 
«З фран цуз скай і бель гій скай паэ зіі». Па мер ла ў 2000 го дзе.

1978 год — ва ўро чы шчы Ляў кі, за 28 км на поў-
дзень ад Ор шы, дзе ў 1935—1941 га дах на 

да чы жыў і пра ца ваў Я. Ку па ла, быў за сна ва ны Ку па лаў скі 
ме ма ры яль ны за па вед нік 
«Ляў кі». Раз ме шча ны на 
бе ра зе Дняп ра. Уклю чае 
част ку ле су і бу ды нак бы-
лой кан то ры Ко пыс ка га ляс-
ніц тва, у якім раз ме шча ны 
фі лі ял Лі та ра тур на га му зея 
Я. Ку па лы «Ляў кі», ад ноў ле-
ны бу ды нак да чы паэ та (бы-
ла спа ле ная ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны), га раж, до мік ша фё ра, гас ці ні ца і ін шыя 
гас па дар чыя па бу до вы. У 1982 го дзе ўста ноў ле на пар ка вая 
скульп ту ра «Во сень паэ та» (скульп тар А. Ані кей чык).

1885 год — на ра дзіў ся Фран суа 
Ма ры як, фран цуз скі пісь мен-

нік, удзель нік ру ху Су пра ціў лен ня, лаў рэ ат 
Но бе леў скай прэ міі па лі та ра ту ры (1952). 
Аў тар ра ма наў «Дзі ця пад ця жа рам лан цу-
гоў», «Па ца лу нак, да ра ва ны пра ка жо на-

му», «Пус ты ня ка хан ня» і ін шых. Па мёр у 1970 го дзе.

1922 год — у Са вец кай Ра сіі па ча ла ся гра шо вая 
рэ фор ма 1922—1924 га доў. У ад па вед нас ці 

з дэ крэ там СНК ад 11 каст рыч ні ка ў аба ра чэн не быў вы пу-
шча ны за ла ты чыр во нец — бан каў скі бі лет, за бяс пе ча ны 
зо ла там і ак ты ва мі Дзярж бан ка РСФСР.

Ка лі хлоп чык за пус кае 

вер та лёт на ра дыё кі ра-

ван ні ў 7 га доў — гэ та нар-

маль на, у 27 — не нар маль-

на, у 47 — нар маль на.

Жон ка тэ ле фа нуе му жу:

— Ты дзе?

— Ты, што, за бы ла ся? 

Я ж на ры бал цы!

— Так, ус пом-

ні ла. Слу хай, ка лі 

шчу пак бу дзе да ра-

гі, ку пі лепш кар па!

Для жан чын 

ма шы на — прос та 

вя лі кая су мач ка, у 

якой мож на яшчэ і 

ез дзіць.

— На вош та спа-

жы ваць ал ка голь?

— Ну, хоць бы з 

той пры чы ны, што 

ні я кія пры го ды не 

па чы на юц ца са 

слоў «Тут мы не як 

з му жы ка мі елі са-

ла ту...».

Жыц цё выя хіт ры кі.

Тан ныя хот-до гі мож на 

ес ці ра зам з сур вэт кай. 

Смак не зме ніц ца, а ру кі 

за ста нуц ца чыс ты мі.

— Док тар, я па мі раю?

— Не, вя до ма, вы ў мя не 

яшчэ па жы вя це!

— Ура! Я бу ду жыць у 

док та ра!
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Па га ры зан та лі: 1. ..., 

па здзер нік. Ста ра жыт на-

сла вян скія наз вы каст рыч-

ні ка. 4. Пры го жы звя рок 

атра да гры зу ноў, у яко га ў 

каст рыч ні ку ў са мым раз-

га ры лінь ка. 8. «Асы па лі ся 

аст ры на акне, // Асен ні ... 

за ве яў па лі са ды». З вер ша 

С. Гра хоў ска га «Ве ча рэе». 

9. «Люб лю свой сад у поз-

ню во сень, // Як ... зві сае 

да зям лі». З вер ша Цёт кі 

(А. Па шке віч) «Мой сад». 

11. Па кро вы, або Трэ цяя 

... . Свя та, якое ад зна ча лі 

14 каст рыч ні ка. 12. Цвёр-

ды мі не рал. 14. «По лы мем 

бар во вым // Раз га рэў ся ...». 

З вер ша А. Дзе ру жын ска га 

«За ла тая во сень». 16. Мы з

та бою, як ры ба з ва дою: ты 

на ..., а я на бе раг (прык.). 

17. Каст рыч нік зям лю бе-

ліць, а ... дык за ло ціць 

(прык.). 20. Асоб нае ўды-

хан не. 21. ... і млын ло міць 

(прык.); свя та млы на роў, 

Мар цін, ад зна ча лі 25 каст-

рыч ні ка. 26. У во сень скую 

... сем па год на два рэ: сее, 

вее, кру ціць, му ціць, звер-

ху лье і зні зу мя це (прык.). 

28. Што ся ло, то но раў, што 

..., то абы чай (прык.). 

29. Сель ска гас па дар чая 

пры ла да. 30. Наз ва ў на ро-

дзе пер ша га сне гу з ма ро-

зам. 31. Па мяш кан не пе рад га лоў най за лай у па ла цах.

Па вер ты ка лі: 1. Ляс ны ма сіў, які зна хо дзіц ца ў зя-

лё най зо не га ра доў. 2. Ра ды б за пла каць, ды ... адо леў 

(прык.). 3. Кіс лая муч ная стра ва ты пу са ла ду хі (абл.). 5. 

Ча ра да пе ра лёт ных пту шак. 6. Тоў сты сноп ад бор най 

са ло мы. 7. Ста ры ..., ды ко рань све жы (прык.). 10. ..., 

або Вакх. Ста ра жыт на грэ час кі бог ві на роб ства; свя та, 

пры све ча нае яму, ста ра жыт ныя грэ кі ад зна ча лі ў каст-

рыч ні ку. 13. Наз ва асен ніх Дзя доў, якія ад зна ча лі праз 

тры тыд ні пас ля Па кро ваў. 15. «... бы ло, // Роз на зел леч-

 ка цві ло; // Во сень на ста ла, // Роз на зел леч ка звя ла». 

З бе ла рус кай на род най пес ні «Ой, во сень, во сень». 

18. «Я ма люю, як го рад // Апра на ец ца ў во сень, // У каст рыч-

 ніц кі ...». З вер ша Т. Све та шо вай «Я ма люю па вет ра». 

19. Ма ла ды ча ла век, дзя цюк (разм.). 22. У Ста ра жыт най 

Ру сі — вы со кі ба яр скі дом. 23. Ду га па доб нае скрыў лен-

не. 24. «Што за каз ка — во сень скае свя та! // Што за ... — 

ліс ця ка ра год!». З вер ша Т. Дзям' я на вай «Коль кі жа 

на во кал пры га жос ці!». 25. У каст рыч ні ку і ... з дры ва мі, 

і му жык з лап ця мі (прык.). 27. Каст рыч ніц кі гром — ... 

бяс снеж ная (прыкм.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

КАСТ РЫЧ НІЦ КІЯ КА РА ЦЕЛЬ КІ

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:

Па га ры зан та лі: 1. Ліс та пад. 4. Ва вёр ка. 8. Снег.

 9. Плод. 11. Пра чыс тая. 12. Агат. 14. Клён. 16. Дно. 17. Лес. 

20. Удых. 21. Ва да. 26. Не па гадзь. 28. Край. 29. Ві лы. 

30. За зі мак. 31. Аван за ла. Па вер ты ка лі: 1. Ле са парк. 

2. Смех. 3. Пут ра. 5. Вы рай. 6. Куль. 7. Грыб. 10. Дыя ніс. 

13. Ася ні ны. 15. Ле цеч ка. 18. Сму так. 19. Хлап чы на.

 22. Це рам. 23. Згіб. 24. Дзі ва. 25. Ха та. 27. Зі ма.


