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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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1530 год — на ра дзіў ся Лян чыц-

кі Да ні эль, дру кар, пра даў-

жаль нік тра ды цый Ф. Ска ры ны ў ай чын-

ным кні га вы даў ніц тве. Пра ца ваў у Ня сві-

жы, За слаўі. У 1572—1576 га дах кі ра ваў 

Лос кай дру кар няй, паз ней — у дру кар ні Мі ка лая Ра дзі ві ла 

ў Віль ні, у 1594—1600 га дах утрым лі ваў улас ную дру-

кар ню. Вы да ваў кні гі С. Буд на га і ін шых аў та раў. Пас ля 

яго смер ці аб ста ля ван не дру кар ні, іма вер на, пе рай шло ў 

ака дэ міч ную дру кар ню. Па мёр у 1600 го дзе.

1840 год — у мяс тэч ку Гор кі бы ла ад кры та зем-

ля роб чая шко ла. Гіс то рыя на ву чаль най 

уста но вы па чы на ец ца з 1836 го да, ка лі вый шаў указ 

ім пе ра та ра Мі ка лая І аб ад крыц ці ў мяс тэч ку Гор кі Ма-

гі лёў скай гу бер ні зем ля роб чай шко лы. Тут бы лі кур сы 

на ву чан ня двух раз ра даў: вы шэй ша га і ні жэй ша га. Вы-

шэй шую аг ра на міч ную аду ка цыю на ву чэн цы атрым лі ва лі 

за тры га ды. У шко ле рых та ва лі аг ра но маў і кі раў ні коў для 

ка зён ных і пры ват ных ма ёнт каў. На ву чаль ная ўста но ва 

хут ка за ва я ва ла па пу ляр насць у Ра сіі. Ужо праз восем 

га доў свай го іс на ван ня шко лу пе рай ме на ва лі ў ін сты тут 

з пра вам уні вер сі тэ та. З пры чы ны ўдзе лу сту дэн таў у паў-

стан ні 1863 го да ін сты тут быў за чы не ны і зноў за сна ва ны 

ў 1919-м як сель ска гас па дар чы ін сты тут. У 1925 годзе 

Саў нар кам БССР пры няў ра шэн не аб' яд наць Мін скі і Го-

рац кі сель ска гас па дар чыя ін сты ту ты і ўтва рыць на іх ба зе 

Бе ла рус кую сель ска гас па дар чую ака дэ мію.

1920 год — у Мін ску спек так лем «Суд» па ча ла 

дзей насць тэ ат раль ная тру па Ула дзі сла ва 

Га луб ка. Спа чат ку ка лек тыў на зы ваў ся тру пай бе ла рус кіх 

ар тыс таў пад кі раў ніц твам Га луб ка, по тым Бе ла рус кім дзяр-

жаў ным пе ра соў ным тэ ат рам, а з 1932 го да — Бе ла рус кім 

трэ цім дзяр жаў ным дра ма тыч ным тэ ат рам (БДТ-3). Асно-

ву рэ пер ту а ра тру пы спа чат ку скла да лі п'е сы, на пі са ныя 

ўлас на Га луб ком: «Пі са ра вы імя ні ны», «Плы та го ны», «Пан 

Су рын та», «Ган ка». Яны бы лі на сы ча ны му зы кай, пес ня мі, 

тан ца мі і ка рыс та лі ся ня змен ным пос пе хам. Сам Га лу бок 

не толь кі бліс ку ча вы кон ваў свае ро лі, але быў і вы дат ным 

дэ ка ра та рам. Пад час гаст ро-

ляў па вёс ках ён пі саў дэ ка ра-

цыі прос та на сце нах да моў, 

па кі да ю чы іх по тым у дар гас-

па да рам. 20 снеж ня 1928 го да 

Ула дзі сла ву Га луб ку пер ша му ў 

Бе ла ру сі бы ло пры свое на зван-

не на род на га ар тыс та. Рэ прэ сіі 

30-х га доў не аб мі ну лі тэ атр. 

Ула дзі слаў Га лу бок, аб ві на ва ча-

ны ў на цы я на ліз ме, у 1931 го дзе 

быў ад хі ле ны ад кі раў ніц тва тэ-

ат рам, а ў 1937-м рас стра ля ны. 

У тым жа го дзе быў рас фар мі-

ра ва ны і тэ атр.

1534 
год — у Па ры жы за сна ва-

на Та ва рыст ва Ісу са, вя-

до мае ця пер як ор дэн езу і таў. У пер шай 

трэ ці XVІ ста год дзя Рэ фар ма цыя (пра тэ-

стан тызм), якая імк лі ва рас паў сюдж ва-

ла ся па Еў ро пе, пры вя ла да ад па дзен ня 

ад ка та ліц кай царк вы цэ лых кра ін і на ро даў і па ста ві ла 

пад па гро зу са мо яе іс на ван не. Рэ ак цы яй на гэ тую не-

бяс пе ку і ста ла ўзнік нен не Та ва рыст ва Ісу са. Ор дэн быў 

за сна ва ны бы лым ва ен ным, іс пан скім два ра ні нам, та ле-

на ві тым пра па вед ні кам Іг на ці ем дэ Ла ё лам (1491—1556). 

Ад ным з най важ ней шых вы ні каў дзей нас ці езу і таў ста ла 

так са ма за сна ван не шмат лі кіх узор ных школ, якія пры-

цяг ва лі вуч няў най вы шэй шым для свай го ча су ўзроў нем 

на ву чан ня.

1769 год — на ра дзіў ся На па ле он І Ба на парт, 

фран цуз скі дзяр жаў ны дзе яч, пал ка во дзец, 

які змог за ва я ваць амаль усе дзяр жа вы Еў ро пы. Па цяр-

пеў шы па ра жэн не ў вай не 1812 го да су праць Ра сіі, На-

па ле он у бе ла рус кім мяс тэч ку Смар гонь 5 снеж ня та го ж 

го да пе ра даў ка ман да ван не рэшт ка мі вой скаў мар ша лу 

Мю ра ту і та ем на вы ехаў у Па рыж. Так па ча ло ся кру шэн не 

яго ім пе рыі. Па мёр у ссыл цы на вост ра ве Свя той Але ны 

ў 1821 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васіля, Нікадзіма, 
Платона, Сцяпана.

К. УНЕБАЎЗЯЦЦЕ 
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ 
ДЗЕВЫ МАРЫІ. 
Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.47 20.40 14.53

Вi цебск — 5.32 20.34 15.02

Ма гi лёў — 5.37 20.30 14.53

Го мель — 5.39 20.22 14.43

Гродна — 6.03 20.54 14.51

Брэст — 6.08 20.50 14.42

Месяц
Поўня ў 15.29.

Месяц у сузор’і

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ

Леп шая пра вер ка лі дар-

скіх якас цяў у дзі ця ці — гэ та 

ад вез ці яго на да чу і па гля-

дзець: яно га ня ец ца за гу ся-

мі або гу сі за ім.

— Я тут спра ба ва ла вам 

на ра ху нак гро шай пе ра-

вес ці, не атры ма ла ся!

Па спра буй це вы на 

мой, мо жа ў вас атры ма-

ец ца?

Хіт ры кі для жан чын.

Не трэ ба пры му шаць 

муж чы ну ра біць што-не-

будзь, прос та на мяк ні це 

яму, што ён для гэ та га за-

ста ры.

— Док тар, як мне гэ та 

вы ле чыць?

— За раз па гля джу ў ін-

тэр нэ це.

— А мо жа я сам?

— Вось да вай це не бу-

дзем са ма ля чэн нем зай-

мац ца.

Не пла чу па да ткі, та му 

што гэ та эка на міч на ня вы-

гад на.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Мя до выя 
смя шын кі

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Пер шы ... 

або Мя до вік, Ма ка вей. Ста ра жыт нае 

зем ля роб чае свя та, якое ад зна ча-

лі 14 жніў ня. 4. Ёсць мёд — бу дуць 

і ..., ёсць дзяў ча ты — бу дуць і жа ні хі 

(прык.). 6. Чыс ці ня ма раль ных ад но-

сін. 8. «Шлюб — гэ та мёд на пра ця гу 

ме ся ца, во цат — на ўсё ...». Д. Ені ке е-

ва. 9. Зда бы так пча лы за адзін вы лет. 

11. «Мая ... фар сі ла, // Губ кі мё дам ма-

за ла. // Ды са ма ка мне ха дзі ла, // Пад 

ва ро ты ла зі ла». Пры пеў ка. 12. Без 

мат кі ... не тры ма ец ца (прык.). 13. Без 

гро шай ... мац ней (прык.). 16. Птуш ка, 

якая жы ве на ба ло це, але па ку туе ад 

сма гі; кні га ўка. 17. Лепш ... у дру га, 

чым мёд у во ра га (прык.). 18. Наз ва 

не ка то рых кан тор. 19. За пла ка ны ... 

і пчо лы джа ляць (прык.). 21. Са лод кі 

мёд, ды не па дзве лыж кі ў ... (прык.). 

22. «Па се яў дзед грэч ку, ба ба ка-

жа: ...!». З бе ла рус кай на род най пес ні 

«Па се яў дзед грэч ку». 27. Пус тыя, без 

мё ду, пча лі ныя со ты. 29. «А па тры во-

жа ныя пчо лы // Спя ва юць хо рам, як ... , 

// Але ку са юць па-чар тоў ску». З паэ-

мы Я. Ко ла са «Но вая зям ля» («Пад-

гляд пчол»). 30. Лю біш мёд — цяр пі 

і ... (прык.). 31. ... — за Ра дзі му га рой 

(прык.). 32. Сад без пчо лаў, што ... без 

во кан (прык.). 33. Не корм пча лу кор міць, 

а гас па дар чае ... (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. У іх жыц цё, як мё-

ду ... (прык.). 3. Цяр пі ... — пі мёд (прык.). 

5. Конь скід вае се да ка на сваю гры ву і ... , 

а бык на ро гі і ка пы ты (прык.). 6. З мё дам 

і ... пра глы неш (прык.). 7. Ду га па доб нае 

пе ра крыц це пра ёма ў сця не. 8. На Мя-

до вы Спас і ... мяд ку па каш туе (прык.). 

10. «Бо чу жая жон ка, // Як ..., гор ка . // 

А я ма ла дзень ка, // Як мёд, са ла дзень-

ка». Пры пеў ка. 14. «Што ты, мі лень кі, 

фар сіш, // Я ца лую, а ты спіш. // Твае 

губ кі як мя док, // Сам ха лод ны, як ... ». 

Пры пеў ка. 15. Трут ням — ... і па буд ням 

(прык.). 18. «Бы ла б у Міш кі ..., // То цёк 

бы мёд па ба ра дзе». З вер ша В. Гар дзея 

«Мядз ведзь на па се цы». 20. Дрэ ва ся-

мей ства вяр бо вых. 23. Коль кі не ка жы 

«...», са ла дзей у ро це не зро біц ца (прык.). 

24. Зван не, чын. 25. За пчол каю — у мёд, 

за жу кам — у ... (прык.). 26. ... з мё дам і 

ла паць з'еў (прык.). 28. У чу жую жон ку ... 

лыж ку мё ду кла дзе (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

З пры го жай круг лай да тай, з 80-год дзем, шчы ра він-

шу ем ша ноў ную На тал лю Ан то наў ну КРУ ПІЧ з вёс кі 

Га лынь На ва груд ска га ра ё на! Зы чым

...на мно гія ле ты — зда роўя, даб ра!

Хай кож ны дзя нёк бу дзе ў свя та!

Хай дом за вярс ту абы хо дзіць бя да,

А ра дас ці бу дзе ба га та!

Ма рыя, Ве ра.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, 
АДКАЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Спас. 4. Му-
хі. 6. Цно та. 8. Жыц цё. 9. Нош ка. 
11. Мі лач ка. 12. Рой. 13. Сон. 16. Ка-
ня. 17. Ва да. 18. Бю ро. 19. Твар. 
21. Рот. 22. Мак. 27. Ва шчы на. 
29. Анё лы. 30. Джа ла. 31. Ге рой. 
32. Ха та. 33. Во ка. Па вер ты ка лі: 
2. Піц цё. 3. Го ра. 5. Хвост. 6. Цвік. 
7. Ар ка. 8. Жаб рак. 10. Асін ка. 
14. Ля док. 15. Свя та. 18. Ба ра да. 
20. Ра кі та. 23. «Хал ва». 24. Ранг. 
25. Гной. 26. Му жык. 28. Чорт.


