
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыны, Арсенія, 
Васіля, Івана, Мікалая, 
Несцера.

К. Бажэны, Хрысціны, 
Марка, Нікіфара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.30 19.10 11.40

Вi цебск — 7.20 18.59 11.39

Ма гi лёў — 7.20 19.00 11.40

Го мель — 7.16 18.57 11.41

Гродна — 7.45 19.25 11.40

Брэст — 7.45 19.26 11.41

НАПРЫКАНЦЫ16 13 сакавіка 2018 г.

 
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: 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. № 1069.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

12 сакавіка 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
У про даж па сту пі ла но вая, 

вель мі эфек тыў ная мазь для 

лыж.

Зроб ле ная яна на асно ве 

шкі пі на ру, пры чым на шма роў-

ва ец ца не на лы жы.

Су стра ка юц ца два па да бцас-

ні кі:

— Я ўчо ра сваю к чор ту па-

слаў!

— Ды ідзі ты! І за што?

— Яна мя не: «Ідзі вы не сі смец-

це!»

— Ну, а ты?

— А я ёй: «Ды пай шла ты к 

чор ту! Я яшчэ не да мыў!»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

9 сакавіка.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

13 СА КА ВІ КА

1820 год — бы ла 

за кры та По-

лац кая езу іц кая ака дэ мія. 

Гэ та пер шая вы шэй шая на-

ву чаль ная ўста но ва на тэ-

ры то рыі су час най Бе ла ру сі 

ў 1812—1820 га дах. Ад кры та ў 1812 го дзе 

на ба зе По лац ка га езу іц ка га ка ле гі у ма, які 

дзей ні чаў з 1580 го да як ся рэд няя на ву чаль-

ная ўста но ва. Ва ло да ла пра ва мі ўні вер сі тэ та, 

ме ла ў сва ім скла дзе тры 

фа куль тэ ты: тэ а ла гіч ны, 

фі ла соф скі, сва бод ных 

на вук і ста ра жыт ных і су-

час ных моў. Пры ака дэ-

міі бы ла най буй ней шая ў 

Бе ла ру сі біб лі я тэ ка, на 1812 год яна на ліч ва ла 

ка ля 40 ты сяч та моў. Вы кла дан не вя ло ся па 

пад руч ні ках за ход не еў ра пей скіх уні вер сі тэ таў, 

а так са ма па ўлас ных, якія вы хо дзі лі ў ака дэ-

міч най дру кар ні. Вы пуск ні кі атрым лі ва лі чын 

14-га кла са і маг лі па сту паць на дзяр жаў ную 

служ бу. Ака дэ мія ме ла пра ва пры свой ваць 

на ву ко выя сту пе ні ма гіст раў сва бод ных на вук 

і фі ла со фіі, дак та роў тэ а ло гіі, гра ма дзян ска га і 

ка на ніч на га пра ва. Ся род вы пуск ні коў — пісь-

мен нік Я. Бар шчэў скі, мас так В. Вань ко віч, 

фі ло саф А. Даў гірд і інш. Ака дэ мія бы ла за-

кры та ў су вя зі са ска са ван нем ор дэ на езу і таў 

у Ра сій скай ім пе рыі.

1863 год — вый шаў цар скі ўказ аб 

увя дзен ні аба вяз ко ва га вы ку пу 

ся лян скіх на дзе лаў у Ві лен скай, Гро дзен скай, 

Ко вен скай, Мін скай гу бер нях і ў ін флянц-

кіх па ве тах Ві цеб скай гу бер ні; 14 ліс та па да 

1863 года дзе ян не ўка за рас паў сю джа на на 

ўсю Ві цеб скую і Ма гі лёў скую гу бер ні.

1898 год — 13—15 са ка ві ка ў Мін ску 

ад быў ся не ле галь ны Пер шы з'езд 

РСДРП. Аб вяс ціў ства рэн не Ра сій скай са цы ял-

дэ ма кра тыч най ра бо чай пар тыі. З'езд пра хо дзіў 

на ква тэ ры са цы ял-дэ ма кра та П. В. Ру мян ца-

ва. Пры сут ні ча ла дзе вяць дэ ле га таў ад шас-

ці най больш буй ных са цы ял-дэ ма кра тыч ных 

пар тый. Бы ло пра ве дзе на шэсць па ся джэн няў; 

за піс ва лі ся толь кі рэ за лю цыі. З'езд пры няў ра-

шэн не аб' яд наць усе «Са ю зы ба раць бы», гру пу 

«Ра бо чей га зе ты» і Бунд у адзі ную пар тыю і 

на зваць яе Ра сій скай са цы ял-дэ ма кра тыч най 

ра бо чай пар ты яй. З'езд вы браў ЦК з трох чле наў 

(С. І. Рад чан ка, Б. Л. Эй дэль ман, А. І. Крэ мер), 

пры знаў «Ра бо чую га зе ту» афі цый ным ор га нам 

пар тыі, вы ра шыў вы пус ціць Ма ні фест пар тыі. 

Ма ні фест РСДРП і ра шэн ні з'ез да на дру ка ва ны 

ў кра са ві ку 1898 го да ў Баб руй ску. Пас ля з'ез да 

са цы ял-дэ ма кра тыч ныя ар га ні за цыі і са ю зы ста-

лі на зы вац ца ка мі тэ та мі РСДРП. Ад нак пар тыя 

як адзі ная са цы ял-дэ ма кра тыч ная ар га ні за цыя 

яшчэ не бы ла ство ра на: не бы лі пры ня ты ста тут 

і пра гра ма; пас ля з'ез да восем з дзе вя ці дэ ле-

га таў бы лі арыш та ва ны; дру кар ню «Ра бо чей 

га зе ты» за ха пі ла па лі цыя.

1733 
год — на ра-

дзіў ся Джо-

зеф Пры стлі (1733—1804), 

анг лій скі хі мік, фі ло саф-ма-

тэ ры я ліст і гра мад скі дзе яч. 

У сва ёй пра цы «Да сле да ван-

ні аб ма тэ рыі і ду ху» (1770) 

сцвяр джаў, што пры ро да ма тэ ры яльная, 

дух — улас ці васць ма тэ рыі. Ад крыў кіс ла род, 

атры маў хло рыс ты ва да род і амі як.

1888 
год — на ра дзіў ся Ан тон Ся мё-

на віч Ма ка ран ка (1888—1939), 

са вец кі пе да гог, пісь мен нік. Рас пра ца ваў 

і ажыц ця віў бяс пры клад ную ў пе да га гіч най 

прак ты цы спробу ма са ва га пе ра вы ха ван-

ня дзя цей-пра ва па ру шаль ні каў у пра цоў най 

ка ло ніі імя М. Гор ка га і дзі ця чай ка му не імя 

Ф. Дзяр жын ска га.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Тое, 

што і ўзго рак. На ім збі ра ла ся 

мо ладзь, гу ка ючы вяс ну; звы-

чай на гу кан не вяс ны ад бы ва-

ла ся на вя сен няе свя та Са ра кі, 

22 са ка ві ка, у дзень вя сен ня га 

раў на дзен ства. 5. Ма са вая на-

род ная гуль ня, якая, як і гуш-

кан не на арэ лях, вы кон ва ла на 

гу кан ні вяс ны ма гіч ную функ-

цыю. 7. Вя лі кае ліс це вае дрэ ва. 

8. Сіс тэ ма ўмоў ных аба зна чэн-

няў, сіг на лаў, якія пе ра да юць 

ін фар ма цыю. 11. «..., ран няя 

пту шач ка, // Ча го так ра на з 

вы раю вы ля та еш?» З вяс-

нян кі, якую дзяў ча ты спя ва лі, 

гу ка ючы вяс ну. 15. «Пах нуць 

да лі бя ро за вым со кам, // Чар-

на зём наю пах нуць вяс ной». 

З вер ша М. Ба гу на «Вяс но вы 

...». 16. «Па грэц ца сеў на ко-

мін // Аб вет ра ны ...» З вер ша 

Ул. Маз го «Ха лод ная вяс на». 

17. Тое, што і стос. 18. Ка лі на 

Са ра кі на стрэ хах ля жыць ..., 

то на Даб ра ве шчан не ... бу дзе 

па кры ваць усю зям лю (прыкм.). 

21. Чы тан не ўго лас. 22. Не вя лі-

кі гра мад скі парк. 27. Бя ро за вы 

сок. 30. Тра вя ніс тая рас лі на з 

пры ем ным па хам. 31. Ура чыс-

ты верш. 32. «... бу шуе — вяс-

ну чуе, // Во ран кра ча — сы ру 

хо ча. // Дзеў ка пла ча — за муж 

хо ча». З вяс нян кі. 33. «Ка ра го-

ды ля ра кі // І па друж кі, і вян кі, // 

І ... но выя. // Смач ны сны вяс но выя». З вер ша П. Броў кі 

«На стач ка». 34. Шчы расць.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. ... з гор, і ры ба з нор (прык.). 3. Ад-

люст ра ван не ка го-, ча го-не будзь у ка ры ка тур ным вы гля дзе. 

4. Вяс ной цэ бар ва ды — лыж ка гра зі, а во сен ню лыж ка 

ва ды — ... гра зі (прык.). 6. Тое, што і бат лей ка. 8. Ча ты-

рох ко ла вы кон ны экі паж; па вод ле вяс ня нак, ме на ві та на 

... пры бы вае на зям лю вяс на. 9. Рэ аль насць, рэ ча іс насць. 

10. Ніз суд на. 12. Раз дзел ме тэа ра ло гіі; 23 са ка ві ка пра цаў-

ні кі бе ла рус кай гід ра ме тэа ра ла гіч най служ бы ад зна ча юць 

сваё пра фе сій нае свя та. 13. «Вяс на ж мая, вяс не нач ка, // Дзе 

ж твая доч ка — ...? // — Мая доч ка ў са доч ку». З вяс нян кі. 

14. Тон кі слой ле дзя ных крыш та ляў на па верх ні ча го-не-

будзь. 19. Пе ча ныя вы ра бы, якія на Са ра кі вы пя ка лі ў вы гля-

дзе пту шак: ку лі каў, бус лоў, жаў ру коў. 20. «Пры ха дзі хут чэй, 

вяс на: // Ты — кры ла тая за рні ца, // Ты — пры зыў ная ..., 

// Ты — дзяў чын ка-ча раў ні ца». З паэ мы Я. Ко ла са «Сы мон — 

му зы ка». 23. «Ста іць вяр ба ў кан цы ся ла. // На той вяр бе ... 

кве тач кі». З вяс нян кі. 24. Пра та го, хто ўмее доб ра ез дзіць. 

25. ... сал да ты — не вой ска, ... ду бы — не дуб ро ва (прык.). 

26. Ка лі ... пры ля цеў да 14 са ка ві ка — быць ле ту мок ра му, 

а снег ра на сы дзе (прыкм.). 27. Муч ны вы раб, спе ча ны на 

па тэль ні. 28. Стра ва са зва ра ных круп. У час гу кан ня вяс ны 

за коп ва лі ў зям лю гар шчок ..., ад да ючы тым са мым ах вя ру 

зям лі. 29. На Ры го ра (25 са ка ві ка) зі ма ідзе ў ... (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«ПРЫ ХА ДЗІ ХУТ ЧЭЙ, ВЯС НА!»

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы
Па га ры зан та лі: 1. Уз вы шша. 5. Ка ра год. 7. Вяз. 8. 

Код. 11. Жа ва ра нак. 15. Эс кіз 16. Ба цян. 17. Кі па. 18. 

Снег. 21. Чыт ка. 22. Сквер. 27. Бя ро за вік. 30. Аер. 31. 

Ода. 32. Вол. 33. Су кен кі. 34. Пра ма та. Па вер ты ка лі: 

2. Ва да. 3. Шарж. 4. Вяд ро. 6. Ра ёк. 8. Ка рэ та. 9. Ява. 

10. Дно. 12. Сі ноп ты ка. 13. Па не на чка. 14. Іней. 19. Пе-

чы ва. 20. Стру на. 23. Тры. 24. Яз док. 25. Два. 26. Грак. 

27. Блін. 28. Ка ша. 29. Мо ра.

АСЦЯРОЖНА! 
У двары 

злое каханне!

ca
ric

atu
ra

.ru


