
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Івана, Іпаліта, 
Пятра, Рыгора, Сцяпана.

К. Яўлаліі, Аляксея, 
Дзям'яна, Людвіка, 
Мадэста.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.36 18.12 9.36

Вi цебск — 8.29 17.58 9.29

Ма гi лёў — 8.26 18.02 9.36

Го мель — 8.19 18.03 9.44

Гродна — 8.51 18.28 9.37

Брэст — 8.47 18.32 9.45
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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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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік 5 лютага.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

16 12 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

— Слу хай, ты ку рыш?

— Не.

— Вы пі ва еш?

— Не.

— З жан чы на мі так са ма 

не гу ля еш?

— Не.

— Гэ та што, атрым лі-

ва ец ца, у ця бе не да хо паў 

зу сім ня ма?

— Ча му ня ма? Хлу шу 

ча сам...

Каб па ка заць, хто ў ха це 

гас па дар, баць ка ся мей ства 

на сіў бэй джык.

Му жык у вак заль ным 

рэ ста ра не не спя ша ю чы ся 

п'е пі ва. Па чуў ся свіс ток па-

ра во за — сіг нал да ад праў-

лен ня. Му жык хоць бы што, 

пра цяг вае піць і ка жа:

— Сві шчы-сві шчы. Бі-

лет усё роў на ў мя не!

12 ЛЮ ТА ГА

1839 год — По лац кі цар коў-

ны са бор, пад рых та ва ны 

цар скі мі ўла да мі і ўні яц кім лі тоў скім біс-

ку пам І. Ся маш кам, ану ля ваў Брэсц кую 

цар коў ную унію 1596 го да. У вы ні ку ў 

Бе ла ру сі ўні яц кая царк ва бы ла да лу ча на 

да Рус кай пра ва слаў най царк вы.

1914 год — на ра дзіў ся (Укра і на) Мі ха іл Іва на віч 

Бак ла наў, за слу жа ны ар хі тэк тар Бе ларусі. 

Асноў ныя ра бо ты ў Мін ску: бу ды нак На цы я наль на га мас-

тац ка га му зея Рэс пуб лі кі Бе ла русь, жы лыя да мы па ву-

лі цы К. Марк са, на ра гу ву ліц За ха ра ва і Пер ша май скай, 

бу ды нак Бе ла рус ка га ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та, га лоў-

ны кор пус ту рыс тыч най ба зы і комп лекс до ма ад па чын ку 

«Сос ны» на во зе ры На рач у Мя дзель скім ра ё не і інш. 

Па мёр у 1990 го дзе.

1994 год — ад бы ло ся ад крыц цё ХVІІ зі мо вых 

Алім пій скіх гуль няў у Лі лі ха ме ры (Нар ве-

гія). Рэс пуб лі ка Бе ла русь упер шы ню бы ла прад стаў ле на 

са ма стой най ка ман дай з 33 спарт сме наў, якія вы сту па лі 

па сямі алім пій скіх дыс цып лі нах. Па коль кас ці ме да лёў 

яна за ня ла 15-е мес ца ся род 67 ка ман даў.

1809 год — на ра дзіў ся Чарлз 

Ро берт Дар він, анг лій-

скі пры ро да зна вец, аў тар пер шай на-

ву ко вай тэ о рыі бія ла гіч най эва лю цыі. 

У асноў най сва ёй на ву ко вай пра цы 

«Па хо джан не ві даў шля хам на ту раль-

на га ад бо ру», якая вый шла 24 ліс та па-

да 1859 го да, аб грун та ваў тэ о рыю эва лю цыі ар га ніч на га 

све ту (дар ві нізм). Па мёр у 1882 го дзе.

1809 год — на ра дзіў ся Аў ра ам Лін кальн, аме-

ры кан скі дзяр жаў ны дзе яч, 16-ы прэ зі дэнт 

ЗША, адзін з ар га ні за та раў Рэс пуб лі кан скай пар тыі.

1900 год — на ра дзіў ся Ва сіль Іва на віч Чуй коў, са-

вец кі во е на чаль нік, Мар шал Са вец ка га Са-

ю за, двой чы Ге рой Са вец ка га Са-

ю за. У Чыр во най Ар міі з 1918 го да. 

З 1938 года ка ман да ваў Баб руй-

скай ар мей скай гру пай Бе ла рус-

кай асо бай ва ен най акру гі, по тым 

4-й ар мі яй, якая ў ве рас ні 1939 го да 

ўдзель ні ча ла ў па хо дзе Чыр во най 

Ар міі ў За ход нюю Бе ла русь. У Вя-

лі кую Ай чын ную вай ну ка ман да ваў 

1-й рэ зер во вай ар мі яй, 64-й, за тым 

62-й ар мі яй, якая вы тры ма ла ўвесь 

ця жар аба рон чых ба ёў за Ста лін-

град, а за тым пры ма ла ўдзел у раз гро ме Ста лін град скай 

гру поў кі ня мец ка-фа шысц кіх вой скаў. З 1943 года ка ман-

да ваў 8-й гвар дзей скай ар мі яй, якая ўдзель ні ча ла ў вы зва-

лен ні Да нба са, біт ве за Дняп ро, шэ ра гу ін шых ба я вых апе-

ра цый, у тым лі ку і штур ме Бер лі на. Па мёр у 1982 го дзе.

1908 
год — дзя ку ю чы на ма ган ням дзвюх га-

зет: фран цуз скай «Ма тэн» і аме ры кан скай 

«Нью-Ёрк Таймс» быў ар га ні за ва ны транс кан ты нен таль-

ны ма ра фон скі аў та пра бег це раз Бе рын гаў пра ліў. Ён 

на зы ваў ся «Нью-Ёрк — Па рыж без да па мо гі па ра хо да» 

і стар та ваў у дзень на ра джэн ня А. Лін каль на 12 лю та га 

з Нью-Ёрк скай пло шчы Таймс-сквер. У ім удзель ні ча лі 

дзе вяць аў та ма бі ляў з Аме ры кі, Фран цыі, Іта ліі, Гер ма ніі. 

Аў та гон кі прай шлі па марш ру це Нью-Ёрк — Аляс ка — Сі-

этл — Ула дзі вас ток — Ір куцк — Ачынск — Томск, да лей 

па трак це праз Ра сію ў Еў ро пу. Пер шым фі ні ша ваў у 

Па ры жы ня мец кі аў та ма біль «Про тас» 11 лі пе ня, дру-

гім — 26 лі пе ня да фі ні шу прый шоў аме ры кан скі «То мас». 

Але пе ра мож цам быў пры зна ны ме на ві та аме ры кан скі 

экі паж. Ня мец ка га аў та гон шчы ка аштра фа ва лі на 15 дзён 

у су вя зі з тым, што яго аў та ма біль пас ля па лом кі быў да-

стаў ле ны ў Сі этл па чы гун цы. Сён ня най буй ней шы ў све це 

аў та ма біль ны му зей Ха ра ў шта це Не ва да ЗША экс па нуе 

«То мас-Фла ер». Ня мец кі тэх ніч ны му зей у Мюн хе не дэ-

ман струе «Про тас».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 2. Снеж ны ту гі 

ка мяк, якім гу ля юць да рос лыя і дзе ці. 

5. «На дыш лі ка ляд ныя дзянь кі — // Ад-

зві не лі на кат ку ...». З вер ша Хв. Жыч кі 

«Шчод ры ве чар». 9. Не па ра зу мен ні па-

між кім-не будзь. 10. Па чат ко выя ве ды. 

11. Адзін з участ каў, на якія па дзе ле на 

зор нае не ба. 12. «Лес спя вае ка лы хан-

ку // Рэ чцы і ра кі там». З вер ша В. Вяр бы 

«Зі мо вая ...». 13. Шорт- ... . Від кань ка-

беж на га спор ту на ка рот кай да рож цы. 

15. «Дзе ... ро гам, // Там жы та сто гам». 

З ка ляд най пес ні. 16. Муж чын скае імя. 

18. Вой ска (устар., па эт.). 20. Нут ра ное 

сві ное са ла. 21. Тое, што і гуль ня. 23. «..., 

... . // Бы ў цве це лі па. // У бе лым сне-

зе ўся зям ля». З вер ша П. Глеб кі «Сту-

дзень». 24. Тое, што і бла зан. 25. Збу да-

ван не ў гід ра вуз лах для вы да лен ня лё ду 

пе рад пла ці най. 32. «Лёд — ... і вы ток, // 

Снег — і цэў кі і су ка ла». З паэ мы Я. Ко-

ла са «Сы мон-му зы ка». 33. Кру га вы рух 

ва ды на рэ чцы. 34. Вы па дак. 35. Му зы-

ка, які іг рае на гус лях. 36. Па мыл ка з-за 

ня ўваж лі вас ці ў пісь ме.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Спе цы я ліст па 

праг на зі ра ван ні на двор'я. 2. Дроб ны лёд 

або на сы ча ны ва дой снег, які плы ве па 

па верх ні ва ды. 3. Тая, што пры свя ці ла 

ся бе на ву цы, мас тац тву (пе ран.). 4. Зем-

ля роб. 5. Іль дзі на на ра цэ, мо ры. 6. Ма-

лень кі нос. 7. Зуб вя лі кіх па ме раў у сла-

на, дзі ка. 8. ... або па рус. Пры ста са ван не, 

якое вы ка рыс тоў ва ец ца ў вінд сер фін-

гу — зім нім і лет нім ві дах спор ту. 14. Тое, 

што і ка мо ра. 15. Спар тыў ная гуль ня на 

ле дзя ной пля цоў цы, дзе пус ка юць па лё-

дзе важ кія гра ніт ныя сна ра ды «ка мя ні». 

17. ... па чар неў, лес шу міць — ча кай ад-

лі гі (прыкм.). 19. Па мяш кан не, дзе трэ-

ні ру юц ца стра ляць у цэль. 20. Пер шы 

снег з ма ро зам. 22. Ме ха ніч ныя са ні, якія 

пе ра мя шча юц ца па сне зе пры да па мо-

зе па вет ра на га він та. 26. У цар скай ар-

міі ка зац кі афі цэр скі чын. 27. Уз вар або 

... . Вад касць, на сы ча ная ва рам су ша-

ных яб лы каў, якую звы чай на па да ва лі 

на пе рад на ва год ні стол. 28. За ві ру ха. 

29. «Зі мой ча кае шмат вы год: // Кань кі 

і лы жы, ..., снеж кі». З вер ша П. Ша ко лы 

«Зі мо вае». 30. «Лю біць сан кі наш Ягор-

ка. // Ну а сан кі лю бяць гор ку. // Гор ка 

ж лю біць пер шы ..., // І яшчэ — дзі ця чы 

смех». З вер ша Г. Аў ла сен кі «Як Ягор ка 

ехаў з гор кі». 31. «На но вае ле та ра дзі, 

..., жы та. // Шчод ры вя чор, ба га ты вя-

чор». З ка ляд най пес ні.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

«Лю біць сан кі наш Ягор ка»

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы
Па га ры зан та лі: 2. Снеж ка. 5. Кань-

кі. 9. Не ла ды. 10. Азы. 11. Су зор'е. 
12. Ка лы хан ка. 13. Трэк. 15. Ка за. 
16. Клім. 18. Раць. 20. Здор. 21. Ігра. 
23. Зі ма. 24. Га ер. 25. Ле дас пуск. 
32. Ас но ва. 33. Вір. 34. На го да. 35. Гус-
ляр. 36. Апіс ка.

Па вер ты ка лі: 1. Сі ноп тык. 2. Са ла. 
3. Жры ца. 4. Ара ты. 5. Кры га. 6. На сок. 
7. Ікол. 8. Вет разь. 14. Ка мор ка. 15. Кёр-
лінг. 17. Лёд. 19. Цір. 20. За зі мак. 22. Аэ-
ра са ні. 26. Еса ул. 27. Ад вар. 28. Пур га. 
29. Сан кі. 30. Снег. 31. Бо жа.

З юбі ле ем, з цу доў най круг лай да тай шчы ра він шу-

ем пры го жую жан чы ну, рэ дак та ра га зе ты «Лі та ра ту ра 

і мас тац тва» Ла ры су Іва наў ну ЦІ МО ШЫК! Зы чым 

моц на га зда роўя, ба дзё рас ці, пос пе хаў 

у пра цы, шчас ця ў аса біс тым жыц ці!

Ня хай вам сон ца смя ец ца,

Ня хай усё ўда ец ца,

І хай бу дзе свет лым

кож ны ваш дзень!

Звяз доў цы.


