
— Ма ма, я за муж вы хо-
джу!

— Ча го гэ та?

— Ён ска заў, што ка хае 
мя не.

— Да сек су ці пас ля?..

Вось што мне па да ба ец-
ца ў яб лы ках, дык гэ та гусь 
і каль ва дос!

— На вош та ты 
куп ля еш жон цы 
но вую су кен ку, ка-
лі хо чаш з ёй раз-
во дзіц ца?

— А ў ста рой яна 
не хо ча іс ці ў суд!

У дзя цін стве 
ду маў: «Ста ну гі-
та рыс там, усе 
дзяў ча ты мае!»

Вы рас, стаў. На 
кан цэр тах ад ны 
му жы кі.

— Пры ві тан не! 
Жон ка на ра дзі ла?

— На ра дзі ла.

— Ка го?

— Двай нят.

— Кру та, він шую! На ка го 
па доб ныя?

— Ад но на ад на го.

У Ра сіі, ка лі ча ла век 
з ры бал кі вяр та ец ца цвя-
ро зы і з ры бай, ён лі чыц ца 
бра кань е рам.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксея, Вячаслава, 
Леаніда, Міхаіла, Пятра, 
Рыгора.
К. Рэнаты, Эдуарда.

Месяц
Апошняя квадра

12 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Льва.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.34 18.17 10.43

Вi цебск — 7.25 18.05 10.40

Ма гi лёў — 7.24 18.07 10.43

Го мель — 7.18 18.06 10.48

Гродна — 7.49 18.32 10.43

Брэст — 7.47 18.35 10.48
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РЭКЛАМЫ
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Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
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Рэспублiкi Беларусь
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
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А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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12 кастрычніка 2017 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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П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСМІХНЕМСЯ

13 КАСТРЫЧНІКА

1792 год — у Вашынгтоне закладзены першы ка-
мень у падмурак рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША, 

якая з 1809 года стала называцца Белым домам. Першымі 
насельнікамі асабняка ў 1800 годзе сталі 2-і прэзідэнт ЗША 
Джон Адамс і яго жонка Абігейль.

1800 год — нарадзіўся (былы маёнтак Яваро-
ва Вілейскага павета) Дамінік Ходзька, 

беларускі фалькларыст, этнограф, літаратар. Вучыўся 
ў Віленскім універсітэце. Член Віленскай археалагічнай 
камісіі. Збіраў і апрацоўваў беларускую вусную народ-
ную творчасць. Аўтар працы пра рэкі Беларусі і Літвы. 
Супрацоўнічаў з А. Кіркорам, Я. і К. Тышкевічамі. Памёр 
у 1863 годзе.

1847 год — нарадзіўся (Сля-
пянка, цяпер у межах 

Мінска) Эдвард Адамавіч Вайніловіч, 
гаспадарчы і палітычны дзеяч Беларусі. 
Узначальваў Мінскае таварыства сель-

скай гаспадаркі. У 1906 годзе быў 

абраны членам Дзяржаўнага савета 

Расійскай імперыі. З 1911 года — дэпутат Мінскай гу-

бернскай земскай управы. У 1918-м выступіў з планам 

адраджэння ВКЛ. Стварыў «Саюз памешчыкаў Мінскай 

губерні». Быў прыхільнікам незалежнай Беларусі, выступаў 

супраць яе падзелу. У памяць сваіх дзяцей Сымона і Але-

ны ў 1910 годзе пабудаваў Мінскі касцёл святых Сымона 

і Алены. Памёр у 1928 годзе.

1888 год — нарадзіўся (былы засценак Пунькі, ця-
пер у Глыбоцкім раёне) Язэп Нарцызавіч 

Драздовіч, беларускі графік, жывапісец, скульптар. 
 Прадстаўнік рамантычнага кірунку ў беларускім мастацтве. 
Стварыў графічную серыю, прысвечаную помнікам старажыт-
най замкавай архітэктуры Беларусі і Літвы, пісаў партрэты 
полацкіх і смаленскіх князёў. Шэраг работ мастак прысвяціў Ф. 
Скарыну. Асаблівае месца ў яго творчасці займаюць пейзаж 
і касмічная тэма. Памёр у 1954 годзе. У Мінску ўстаноўлены 
помнік Драздовічу, яго імем названы музей мастацтва 
і этнаграфіі ў в. Германавічы Шаркаўшчынскага раёна.

1928 год — пастановай ЦВК і СНК БССР 

Інстытут беларускай культуры (Інбелкульт) 

рэарганізаваны ў Акадэмію навук Беларускай ССР (урачы-

стае адкрыццё Акадэміі адбылося 1 студзеня 1929 года).

1967 год — вiн шу ем з пры-
го жым юбi ле ем Iга ра 

Вiк та ра вi ча Ду дзi ча, ды рэк та ра РУП 
«Бел са юз друк». Жа да ем шчас ця, 
пос пе хаў, вы со кiх мэт i но вых да сяг-

нен няў!

Барыс САЧАНКА, пісьменнік:

«Усе мы — як лісце на дрэвах. Пакуль вецер часу 
не адарве нас ад галінкі, праз якую мы злучаны 

з дрэвам, мы расцём, зелянеем. Мы жывём!»

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

ca
ric

atu
ra

.ru

РОЎ НА год споў ні ла ся ад з'яў-
лен ня но вых ку мі раў бе ла рус-

кіх хлоп чы каў і дзяў чы нак. 3 гэ тай на-
го ды ў пар ку Гор ка га прай шоў дзень 
на ра джэн ня бонс ці каў. Дзі ця чыя 
свя ты на ла дзі лі і ва ўсіх аб лас ных 
га ра дах кра і ны. Імя нін ні каў на свя-
це бы ло шмат — усе 24 ге роі но вай 
ка лек цыі. Трэ цяя па лі ку ка лек цыя 
ад ра зу прывабіла не толь кі дзя цей, 
але і да рос лых — ге роі ў вы гля дзе 
са да ві ны і ага род ні ны здаліся баць-
кам больш мі лы мі і ка рыс ны мі.

— Морк ва, цы бу ля, буль ба, ба-
нан, яб лык — дзет кам пра сцей рас-
тлу ма чыць, што гэ та і на вош та, — 
ра да ва лі ся на свя це ма мы.

Вось ка ля ла вач кі са бра лі ся лю дзі 
і мя ня лі ся «паў тор ка мі», ін шыя сы хо-
дзі лі да ста ла з карт ка мі і свя точ ны мі 
каў пач ка мі. На ма лень кіх паш тоў ках 
трэ ба бы ло на пі саць він ша ван не. 
Паз ней гэ тыя карт кі ра зам з ша ры-
ка мі за пус ка лі «ў кос мас».

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА,

фота аўтара.

ПА ТА ЦІЦ, 
КУМ БА 
І ЛЁ МА

ДЗЕНЬ НА РА ДЖЭН НЯ БОНС ЦІ КАЎ ПРАЙ ШОЎ У МІН СКУ

Пакармі 
ката!

Маша


