
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Пракопа, Ціта.

К. Юстыны, Алоіза, 
Бярнарда, Васіля, 
Максіміляна, Рыгора.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.33 19.07 11.34

Вi цебск — 7.23 18.56 11.33

Ма гi лёў — 7.23 18.57 11.34

Го мель — 7.19 18.54 11.35

Гродна — 7.48 19.23 11.35

Брэст — 7.48 19.24 11.36
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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 6 сакавіка.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

16 12 сакавіка 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

12 СА КА ВІ КА

1593 год — у ві лен скай дру-

кар ні бра тоў Ма мо ні чаў 

на дру ка ва ны «Бук вар», адзін з пер шых 

бук ва роў у Бе ла ру сі. Да гэ та га гра ма ту 

асвой ва лі па цар коў ных кні гах, і толь кі 

з XVІ ста год дзя ста лі скла даць і вы да-

ваць спе цы яль ныя да па мож ні кі. У 1596 го дзе там жа 

вый шаў «Бук вар», скла дзе ны і вы да дзе ны Л. Зі за ні ем. 

Па абедз вюх кні гах ву чы лі ся чы таць і пі саць у Бе ла ру сі 

і Укра і не, у Ра сіі і Літ ве. У 1906 го дзе вый шаў «Бе ла рус-

кі ле ман тар» К. Ка ган ца і «Пер шае чы тан не для дзе так 

бе ла ру саў» Цёт кі.

1915 год — на ра дзіў ся (вёс ка Маш ка ны, ця пер 

у Сен нен скім ра ё не) Аляк сандр Кан стан-

ці на віч Га ра вец, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за (1943 год). З 1932 го да ў 

Чыр во най Ар міі. У Вя лі кую Ай чын-

ную вай ну — з лі пе ня 1942-га на 

Паў ноч на-Каў каз скім, Ва ро неж скім 

фран тах. На мес нік ка ман дзі ра эс-

кад рыл лі зні шчаль на га авія пал ка 

стар шы лей тэ нант Га ра вец здзейс-

ніў 74 ба я выя вы ле ты, у па вет ра-

ных ба ях збіў 11 са ма лё таў пра-

ціў ні ка, у тым лі ку 9 — пад час бою 

6 лі пе ня 1943 го да, на дру гі дзень 

Кур скай біт вы. Га ра вец ада рваў ся 

ад сва ёй гру пы і вёў бой у адзі ноч ку (як мяр ку ец ца, з-за 

па лом кі ра дыё стан цыі на яго са ма лё це) з двац ца цю ня-

мец кі мі са ма лё та мі. У хо дзе гэ та га бою ён збіў дзе вяць 

Ju-87, у тым лі ку адзін та ра нам, і сам быў збі ты чац вёр кай 

ня мец кіх зні шчаль ні каў пры вяр тан ні на ба зу. Аляк сандр 

Га ра вец — адзі ны ў све це лёт чык, які збіў у ад ным баі 

столь кі са ма лё таў пра ціў ні ка.

1929 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ле мя шэ ві чы, ця-

пер у Пін скім ра ё не) Ула дзі мір Гаў ры ла віч 

Колб, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не бія хі міі, док тар ме ды цын-

скіх на вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. 

З 1970 го да з'яў ляў ся за гад чы кам ка фед ры Бе ла рус ка га 

ін сты ту та ўдас ка на лен ня ўра чоў, з 1999-га — у Мін скім 

кан суль та цый на-ды яг нас тыч ным цэнт ры. Аў тар на ву-

ко вых прац па бія хі міі, клі ніч най бія хі міі і ла ба ра тор най 

ды яг нос ты цы, іму на ло гіі лё гач най і сар дэч най па та ло гіі, 

ды яг нос ты цы і ме та дах да сле да ван няў у неф ра ло гіі і ўра-

ло гіі, хі рур гіч ных за хвор ван няў. Па мёр у 2014 го дзе.

1899 год — аў стрый скі прад-

пры маль нік, дып ла мат і 

аў та ама тар Эміль Іе лі нек пад псеў да ні-

мам Месье Мер се дэс на сва ім аў та ма-

бі лі атры маў пер шую пе ра мо гу ў гон цы 

Ні ца—Ма гань ён—Ні ца, пра сла віў шы 

фір му «Дай млер». У са ка ві ку 1901 го-

да ма шы на за ва я ва ла прак тыч на ўсе ўзна га ро ды. З та го 

ча су ўсе лег ка выя аў та ма бі лі фір мы «Дай млер» ста лі 

вы пус кац ца пад мар кай «мер се дэс».

1930 год — у пе ры яд анг лій ска га ка ла ні яль на-

га па на ван ня ў Ін дыі па ча ла ся кам па нія 

не гвал тоў най ба раць бы за не за леж насць (так зва ная 

«саць яг ра ха» — упар тасць у іс ці не), на тхняль ні кам якой 

быў Ма хат ма Ган дзі.

1940 — у Маск ве па між СССР і Фін лян ды яй пад-

пі са ны мір ны да га вор, які скон чыў Са вец-

ка-фін лянд скую вай ну 1939—1940 га доў.

1990 год — у Маск ве ад крыў ся ІІІ З'езд на род-

ных дэ пу та таў СССР, які пры няў ра шэн не 

аб ска са ван ні ар ты ку ла 6 Кан сты ту цыі СССР, што дэк-

ла ра ваў кі ру ю чую ро лю КПСС. 14 са ка ві ка быў пры ня ты 

За кон «Аб за сна ван ні па са ды Прэ зі дэн та СССР і ўня сен ні 

змя нен няў і да паў нен няў у Кан сты ту цыю СССР», згод на 

з якім кі раў ні ком дзяр жа вы ста на віў ся Прэ зі дэнт СССР.

Жан чы нам не маг чы ма да-

га дзіць.

Вось, на прык лад, сё лет-

няе 8 Са ка ві ка. Спаць на ват 

не клаў ся, а шос тай ра ні цы 

па він ша ваў, па да рыў ве лі-

зар ны бу кет з не за бу дак у 

фор ме сэр ца, за ла ты пярс-

цё нак з дыя мен там, торт са 

свеч ка мі ў вы гля дзе вась-

мёр кі. Так, па вай бе ры, так, 

з ры бал кі. Але ж хі ба гэ та 

пад ста ва для іс тэ ры кі?!

Руб ры ка ў га зе це «Пы-

тан ні чы та чоў»:

— Я пе ра жыў 8 Са ка ві-

ка! Ці маю я пра ва на якія-

не будзь іль го ты і кам пен-

са цыі ад дзяр жа вы?

Пры го жая блан дзін ка з 

грудзь мі чац вёр та га па ме ру, 

якая па мыл ко ва за зір ну ла на 

чу жы 8-са ка віц кі кар па ра тыў, 

са пса ва ла на строй усёй жа-

но чай па ло ве ка лек ты ву.

Ле тась на 8 Са ка ві ка па-

да рыў жон цы праль ную 

ма шы ну, сё ле та — па су да-

мыеч ную, пла на ваў на дзень 

на ра джэн ня па да рыць муль-

ты вар ку, але за ду маў ся: а ці 

не за над та шмат ча су ў яе 

бу дзе, каб пі ла ваць мя не?

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Тое, што 

і са ма сей ка. 4. «Га рыць бор, га-

рыць бор, // Га рыць і ... .// А хто ж 

мя не па ца луе — // Та му бу ду 

жон ка». Пры пеў ка. 6. Са ка вік 

дрэ вам ... пус кае (прык.). 9. Ні-

ка ці на вая сма ла, якая за ста ец ца 

пас ля ку рэн ня ў цы бу ку люль кі 

(разм.). 11. Тое, што і све жы на 

(разм.). 12. «Люб лю са ка віц кія 

во ды — // Вір лі выя ... вяс ны». 

З вер ша Н. Ак сён чык «Са ка віц-

кія во ды». 13. Гук та ко га тэмб ру, 

які ўтва ра ец ца птуш ка мі, не ка то-

ры мі жы вё ла мі. 14. «Жа ва ро нач-

кі, пры ля ці це, // Вяс ну крас ную 

пры ня сі це, // Каб со ней ка свя-

ці ла, // Каб ... бе лы рас та пі ла». 

З вяс нян кі. 16. Бе ла рус кае аб-

ра да вае піт во. 19. Па рад ная гас-

ці ная. 20. «Вяс на-крас на к нам у 

гос ці прый шла, // У гум не ... ўсё 

па вы нес ла, // У кле ці жы та ўсё 

па вы па ра ла». З вяс нян кі. 24. Тэ-

ат раль ны ра бот нік, які са чыў за 

вы ха дам ак цё раў на сцэ ну (уст.). 

26. «Люб лю мой ..., як рас цві тае, 

//Як са ла вей свой трэль вя дзе». 

З вер ша Цёт кі (А. Па шке віч) 

«Мой сад». 27. Юш ка без яр-

ша, што ... без буль бы (прык.). 

28. «Устань, устань, маё ты ...! 

// За ла та струн на йграе ўжо вяс-

на». З паэ мы Я. Ку па лы «Яна і 

я». 29. «І ад бя ро за ва га со ку //

Схмя ле лы кро чыць ...» . З вер ша 

Г. Кляў ко «Ча кан не вяс ны».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Шта бель. 

3. Коль касць «жа ва ран каў», якія вы пя-

ка лі ся для дзя цей на свя та Са ра кі (22 са-

ка ві ка). 5. І кош ка блі ноў на пя чэ, ка лі ... 

сця чэ (прык.). 7. ... се да коў — не воз, 

абы конь вёз (прык.). 8. Тое, што і сі па та. 

10. Вя лі кі стог се на, са ло мы. 12. Ста рыя 

рэ чы; з іх рас паль ва лі вог ні шча на гу кан-

ні вяс ны, што сім ва лі за ва ла раз ві тан не 

з зі мой. 13. ... коп не гро шы, абы хло пец 

ха ро шы (прык.). 14. Лу бян ка для руч-

ной сяў бы. 17. Ін фек цый нае за хвор ван-

не. 18. ... — тра ва, пра лес ка, бар ве нак; 

пер ша цве ты, якія за цві та юць ад ра зу 

пас ля рас та ван ня сне гу. 21. Зва рот да 

муж чы ны ў не ка то рых кра і нах. 22. Пяс-

ча ны ўра ган у пус ты нях Азіі і Аф ры кі. 

23. Якое дрэ ва, та кі клін, які баць ка, 

та кі ... (прык.). 24. Пласт ча го-не будзь. 

25. За да валь нен не, ах во та (пе ран.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

СА КА ВІЦ КІ СЕР ПАН ЦІН 

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Са ма сей. 4. Са-

сон ка. 6. Сок. 9. Сос. 11. Све жа ні на. 

12. Со кі. 13. Свіст. 15. Снег. 16. Сы та. 

19. Са лон. 20. Се на. 24. Сцэ на ры ус. 

26. Сад. 27. Суп. 28. Со ней ка. 29. Са-

ка вік. Па вер ты ка лі: 2. Стос. 3. Со-

рак. 5. Са ла. 7. Сем. 8. Сіп. 10. Сцір та. 

12. Ста рыз на. 13. Сто. 14. Ся вень ка. 

17. Сеп сіс. 18. Сон. 21. Сэр. 22. Са-

мум. 23. Сын. 24. Слой. 25. Смак.

Усе сло вы ў кры жа ван цы 
па чы на юц ца з лі та ры С

З днём на ра джэн ня, з юбі ле ем шчы ра він шу ем ад да-
ную пад піс чы цу і пра па ган дыст ку род най га зе ты на род-
най мо ве, яе ак тыў ную аў та рку Ні ну Мац ве еў ну БУР КО з 
Бя рэ зін шчы ны. Зы чым моц на га зда роўя, пос пе хаў ва ўсіх 
ва шых спра вах, ба дзё рас ці, ап ты міз му...

Каб зор кі па да лі ў ру ку,

Каб вам ва ўсім спры я ла не ба.

І каб ха па ла ў ка шаль ку

На ўсе на дзён ныя па трэ бы!

Звяз доў цы.


