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НАПРЫКАНЦЫ

12 сакавіка 2019 г.

САКАВІЦКІ СЕРПАНЦІН

СЁННЯ
Месяц

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

7.33
7.23
7.23
7.19
7.48
7.48

19.07
18.56
18.57
18.54
19.23
19.24

11.34
11.33
11.34
11.35
11.35
11.36

Маладзік 6 сакавіка.
Месяц у сузор’і Блізнят.

Iмянiны
Пр. Пракопа, Ціта.
К. Юстыны, Алоіза,
Бярнарда, Васіля,
Максіміляна, Рыгора.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

ной сяўбы. 17. Інфекцыйнае захворванне. 18. ... — трава, пралеска, барвенак;
першацветы, якія зацвітаюць адразу
пасля раставання снегу. 21. Зварот да
мужчыны ў некаторых краінах. 22. Пясчаны ўраган у пустынях Азіі і Афрыкі.
23. Якое дрэва, такі клін, які бацька,
такі ... (прык.). 24. Пласт чаго-небудзь.
25. Задавальненне, ахвота (перан.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ, г. Дзяржынск.

12 САКАВІКА
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год — у віленскай друкарні братоў Мамонічаў
надрукаваны «Буквар», адзін з першых
буквароў у Беларусі. Да гэтага грамату
асвойвалі па царкоўных кнігах, і толькі
з XVІ стагоддзя сталі складаць і выдаваць спецыяльныя дапаможнікі. У 1596 годзе там жа
выйшаў «Буквар», складзены і выдадзены Л. Зізаніем.
Па абедзвюх кнігах вучыліся чытаць і пісаць у Беларусі
і Украіне, у Расіі і Літве. У 1906 годзе выйшаў «Беларускі лемантар» К. Каганца і «Першае чытанне для дзетак
беларусаў» Цёткі.
год — нарадзіўся (вёска Машканы, цяпер
у Сенненскім раёне) Аляксандр Канстанцінавіч Гаравец, Герой Савецкага
Саюза (1943 год). З 1932 года ў
Чырвонай Арміі. У Вялікую Айчынную вайну — з ліпеня 1942-га на
Паўночна-Каўказскім, Варонежскім
франтах. Намеснік камандзіра эскадрыллі знішчальнага авіяпалка
старшы лейтэнант Гаравец здзейсніў 74 баявыя вылеты, у паветраных баях збіў 11 самалётаў праціўніка, у тым ліку 9 — падчас бою
6 ліпеня 1943 года, на другі дзень
Курскай бітвы. Гаравец адарваўся
ад сваёй групы і вёў бой у адзіночку (як мяркуецца, з-за
паломкі радыёстанцыі на яго самалёце) з дваццацю нямецкімі самалётамі. У ходзе гэтага бою ён збіў дзевяць
Ju-87, у тым ліку адзін таранам, і сам быў збіты чацвёркай
нямецкіх знішчальнікаў пры вяртанні на базу. Аляксандр
Гаравец — адзіны ў свеце лётчык, які збіў у адным баі
столькі самалётаў праціўніка.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталі: 1. Самасей. 4. Сасонка. 6. Сок. 9. Сос. 11. Свежаніна.
12. Сокі. 13. Свіст. 15. Снег. 16. Сыта.
19. Салон. 20. Сена. 24. Сцэнарыус.
26. Сад. 27. Суп. 28. Сонейка. 29. Сакавік. Па вертыкалі: 2. Стос. 3. Сорак. 5. Сала. 7. Сем. 8. Сіп. 10. Сцірта.
12. Старызна. 13. Сто. 14. Сявенька.
17. Сепсіс. 18. Сон. 21. Сэр. 22. Самум. 23. Сын. 24. Слой. 25. Смак.

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. Тое, што
і самасейка. 4. «Гарыць бор, гарыць бор, // Гарыць і ... .// А хто ж
мяне пацалуе — // Таму буду
жонка». Прыпеўка. 6. Сакавік
дрэвам ... пускае (прык.). 9. Нікацінавая смала, якая застаецца
пасля курэння ў цыбуку люлькі
(разм.). 11. Тое, што і свежына
(разм.). 12. «Люблю сакавіцкія
воды — // Вірлівыя ... вясны».
З верша Н. Аксёнчык «Сакавіцкія воды». 13. Гук такога тэмбру,
які ўтвараецца птушкамі, некаторымі жывёламі. 14. «Жавароначкі, прыляціце, // Вясну красную
прынясіце, // Каб сонейка свяціла, // Каб ... белы растапіла».
З вяснянкі. 16. Беларускае абрадавае пітво. 19. Парадная гасціная. 20. «Вясна-красна к нам у
госці прыйшла, // У гумне ... ўсё
павынесла, // У клеці жыта ўсё
павыпарала». З вяснянкі. 24. Тэатральны работнік, які сачыў за
выхадам акцёраў на сцэну (уст.).
26. «Люблю мой ..., як расцвітае,
//Як салавей свой трэль вядзе».
З верша Цёткі (А. Пашкевіч)
«Мой сад». 27. Юшка без ярша, што ... без бульбы (прык.).
28. «Устань, устань, маё ты ...!
// Залатаструнна йграе ўжо вясна». З паэмы Я. Купалы «Яна і
я». 29. «І ад бярозавага соку //
Схмялелы крочыць ...» . З верша
Г. Кляўко «Чаканне вясны».
ПА ВЕРТЫКАЛІ: 2. Штабель.
3. Колькасць «жаваранкаў», якія выпякаліся для дзяцей на свята Саракі (22 сакавіка). 5. І кошка бліноў напячэ, калі ...
сцячэ (прык.). 7. ... седакоў — не воз,
абы конь вёз (прык.). 8. Тое, што і сіпата.
10. Вялікі стог сена, саломы. 12. Старыя
рэчы; з іх распальвалі вогнішча на гуканні вясны, што сімвалізавала развітанне
з зімой. 13. ... коп не грошы, абы хлопец
харошы (прык.). 14. Лубянка для руч-

Усе словы ў крыжаванцы
пачынаюцца з літары С
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год — нарадзіўся (вёска Лемяшэвічы, цяпер у Пінскім раёне) Уладзімір Гаўрылавіч
Колб, беларускі вучоны ў галіне біяхіміі, доктар медыцынскіх навук, прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі.
З 1970 года з'яўляўся загадчыкам кафедры Беларускага
інстытута ўдасканалення ўрачоў, з 1999-га — у Мінскім
кансультацыйна-дыягнас тычным цэнтры. Аў тар навуковых прац па біяхіміі, клінічнай біяхіміі і лабараторнай
дыягностыцы, імуналогіі лёгачнай і сардэчнай паталогіі,
дыягностыцы і метадах даследаванняў у нефралогіі і ўралогіі, хірургічных захворванняў. Памёр у 2014 годзе.
год — аўстрыйскі прадпрымальнік, дыпламат і
аўтааматар Эміль Іелінек пад псеўданімам Месье Мерседэс на сваім аўтамабілі атрымаў першую перамогу ў гонцы
Ніца—Маганьён—Ніца, праславіўшы
фірму «Даймлер». У сакавіку 1901 года машына заваявала практычна ўсе ўзнагароды. З таго
часу ўсе легкавыя аў тамабілі фірмы «Даймлер» сталі
выпускацца пад маркай «мерседэс».
год — у перыяд англійскага каланіяльнага панавання ў Індыі пачалася кампанія
негвалтоўнай барацьбы за незалежнасць (так званая
«сацьяграха» — упартасць у ісціне), натхняльнікам якой
быў Махатма Гандзі.
— у Маскве паміж СССР і Фінляндыяй падпісаны мірны дагавор, які скончыў Савецка-фінляндскую вайну 1939—1940 гадоў.
год — у Маскве адкрыўся ІІІ З'езд народных дэпутатаў СССР, які прыняў рашэнне
аб скасаванні артыкула 6 Канстытуцыі СССР, што дэклараваў кіруючую ролю КПСС. 14 сакавіка быў прыняты
Закон «Аб заснаванні пасады Прэзідэнта СССР і ўнясенні
змяненняў і дапаўненняў у Канстытуцыю СССР», згодна
з якім кіраўніком дзяржавы станавіўся Прэзідэнт СССР.
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1930
1940
1990

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк 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 апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

З днём нараджэння, з юбілеем шчыра віншуем адданую падпісчыцу і прапагандыстку роднай газеты на роднай мове, яе актыўную аўтарку Ніну Мацвееўну БУРКО з
Бярэзіншчыны. Зычым моцнага здароўя, поспехаў ва ўсіх
вашых справах, бадзёрасці, аптымізму...
Каб зоркі падалі ў руку,
Каб вам ва ўсім спрыяла неба.
І каб хапала ў кашальку
На ўсе надзённыя патрэбы!
Звяздоўцы.

УСМІХНЕМСЯ
Жанчынам немагчыма дагадзіць.
Вось, напрыклад, сёлетняе 8 Сакавіка. Спаць нават
не клаўся, а шостай раніцы
павіншаваў, падарыў велізарны букет з незабудак у
форме сэрца, залаты пярсцёнак з дыяментам, торт са
свечкамі ў выглядзе васьмёркі. Так, па вайберы, так,
з рыбалкі. Але ж хіба гэта
падстава для істэрыкі?!
Рубрыка ў газеце «Пытанні чытачоў»:
— Я перажыў 8 Сакавіка! Ці маю я права на якія-

http://www.zviazda.by;

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

небудзь ільготы і кампенсацыі ад дзяржавы?
Прыгожая бландзінка з
грудзьмі чацвёртага памеру,
якая памылкова зазірнула на
чужы 8-сакавіцкі карпаратыў,
сапсавала настрой усёй жаночай палове калектыву.
Летась на 8 Сакавіка падарыў жонцы пральную
машыну, сёлета — пасудамыечную, планаваў на дзень
нараджэння падарыць мультыварку, але задумаўся: а ці
не занадта шмат часу ў яе
будзе, каб пілаваць мяне?

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

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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. № 921.
Нумар падпiсаны ў 19.30
11 сакавіка 2019 года.
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