
Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васілісы, Дзяніса, 
Івана.

К. Маргарыты, 
Фларанціны, Ядвігі, 
Герарда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.40 18.09 10.29

Вi цебск — 7.32 17.57 10.25

Ма гi лёў — 7.30 17.59 10.29

Го мель — 7.24 17.59 10.35

Гродна — 7.55 18.25 10.30

Брэст — 7.53 18.28 10.35

Месяц
Маладзік у 22.30.

Месяц у сузор’і Шаляў.
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15 кастрычніка 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by
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16 КАСТ РЫЧ НI КА

1905 год — на ра дзiў ся Мi ха iл Тра-

фi ма вiч Анi шчык, дзе яч рэ-

ва лю цый на га ру ху ў За ход няй Бе ла ру сi.

1910 год — на ра дзiў ся Пётр Пят-

ро вiч Пад ка вы раў, бе ла рус-

кi кам па зi тар, пе да гог, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе-

ла ру сi.

1925 год — на ра дзiў ся Мi ка лай Ры го ра вiч За-

лоз ны, бе ла рус кi мас так, пе да гог.

1930 год — на ра дзi ла ся Нi нель Мi ро наў на Баб-

ко ва, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не тэх на ло гii 

сi лi ка таў, док тар тэх нiч ных на вук, пра фе сар, за слу жа ны 

дзе яч на ву кi i тэх нi кi Бе ла ру сi.

1935 год — на ра дзiў ся Ба рыс Аб ра ма вiч За бо-

раў, бе ла рус кi мас так.

1940 год — на ра дзiў ся 

Аляк сандр Сяр ге е вiч 

Ша тэр нiк, бе ла рус кi скульп тар.

1955 год — ад кры ты для на-

вед валь нi каў Ашмян-

скi края знаў чы му зей iмя Фран цiш ка 

Ба гу шэ вi ча.

1850 год — на-

ра дзi  ла ся 

Пе ла гея Ан цi паў на Стрэ-

пе та ва, ад на з най вя лiк-

шых тра гiч ных акт рыс у 

гiс то рыi рус ка га тэ ат ра.

1970 год — 16—21 каст рыч нi ка ў Кi ё та (Япо нiя) 

за сна ва на Су свет ная кан фе рэн цыя «Рэ лi-

гii за мiр».

1978 год — 264-м Па пам Рым скiм абра ны поль-

скi кар ды нал Ка раль Вай ты ла, якi пры няў 

iмя Iа ан Па вел II. Ён узяў яго ў го нар свай го па пя рэд-

нi ка, якi зай маў Свя ты пра стол уся го 34 днi. Па па на-

ве даў 117 кра iн све ту, су стра каў ся з кi раў нi ка мi СССР 

i Ку бы — Мi ха i лам Гар ба чо вым i Фi дэ лем Каст ра. Iа ан 

Па вел II пры нёс па ка ян не за ўдзел царк вы ў заваяванні 

iн дзейс кiх пля мё наў Цэнт раль най Аме ры кi, ганд лi не-

гра мi-ра ба мi, спаль ван нi ерэ ты коў, апраў даў Яна Гу са i 

Га лi леа Га лi лея.

КУЗЬ МА ЧОР НЫ:

«Як свет ста iць, то яшчэ не бы ло вя до ма, 

каб на ня на вiс цi вы рас ла шчас це, а ра-

дасць — на чу жой бя дзе».
УНП 101561144

ПА ГА РЫ ЗАН ТА-

ЛI: 3. ..., Ля сун, Ляс ны 

Дзед, Ле шы. Ад на з на-

зваў мi фа ла гiчн га ду ха 

ле су, якi ра туе звя роў i 

пту шак ад па жа ру i па-

ляў нi чых. 8. У ве рас нi 

ад на яга да, ды i тая гор-

кая... (прык.). У бе ла-

рус кай ле ген дзе дрэ ва 

... вы рас ла з кры ва вых 

слёз Евы, ка лi яе Бог 

вы гнаў з раю. 9. Але-

шы на цi .... Дрэ ва, якое 

ў мi фа ло гii звя за на з 

за ма гiль ным све там. 

10. Дэ ма нiч ная ляс ная 

iс то та, якая, па вод ле 

пад ан няў, у вы гля дзе 

пры го жай жан чы ны за-

мань ва ла муж чын у лес 

i ла шчы ла iх да смер цi. 

13. Той, хто жне ўруч-

ную, сяр пом. 14. Дру-

гая ... , Ба гач. Ад на з 

на зваў хле ба роб на га 

свя та, якое ад зна ча лi 

21 ве рас ня. 15. Ля таль-

ны апа рат жы хар кi ле-

су, ге ра i нi мно гiх бе ла-

рус кiх ка зак Ба бы-Ягi. 

17. Бе ла рус кае муж-

чын скае iмя. 18. Вя лi-

кая ры ба лоў ная сет ка. 

21. Па ла са зям лi, ус ка па ная на ага ро дзе. 

22. У ве рас нi лес ра дзей шы i пту шы ны ... 

цi шэй шы (прык.). 24. У не ка то рых жы вёл 

вы сту па ю чы з ро та зуб. 28. Уво сень i ... пi ва 

ва рыць (прык.). 30. З'яў лен не на зме ну ка-

му-не будзь. 31. Не вя лi кае кля но вае дрэў ца. 

Лi чы ла ся, што клён пры но сiць шчас це i ка-

хан не, з'яў ля ец ца за ха валь нi кам ся мей на га 

ача га. 32. Дэ ма нiч ныя iс то ты, якiя лю бяць 

гуш кац ца на га лiн ках бя роз.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛI: 1. Зор нае не ба на куц-

цю — ... на гры бы i яга ды (прыкм.). 2. Веч-

на зя лё нае дрэ ва; сiм вал даў га лец ця, даб-

ра бы ту, ад ра джэн ня пас ля смер цi. 3. Гал лё 

не ка то рых хмыз ня коў. Па вод ле па вер' яў, 

у ... жы вуць чэр цi i ляс ны дух Ла за вiк. 4. Да-

па мо га. 5. Вя лi кi па ма зок з ра го жы, па кул-

ля. 6. Ляс ны жа ва ра нак. 7. Як ку сок са ла, 

то i грыб ... (прык.). 11. Вя сен няе свя та, звя-

за нае з асвя чэн нем вяр бы. Па вод ле ле ген-

ды, вяр ба — дзяў чы на, якая, каб ура та вац-

ца ад за муж жа са ста рым, пе ра кi ну ла ся ў 

дрэ ва. 12. У бе ла рус кiх мi фах iмя ўла да ра 

не кра ну та га ле су, пу шчы, якi ўяў ляў ся за-

рос лым доў гiм мо хам ве лi ка нам. 15. Дуб i 

са сна — брат i ... (прык.). У бе ла рус кiх мi-

фах дуб — дрэ ва жыц ця, а са сна за мя шчае 

са бой Су свет нае дрэ ва. 16. Ма лень кая ел-

ка. Упры го жа ная ў час вя сель на га аб ра ду 

яна сiм ва лi за ва ла ха раст во ма ла дой, яе 

дзя воц касць. 19. Бя ро за — не ... , дзе ста-

iць, там i шу мiць (прык.). У паэ зii i мi фах 

бя ро за — дрэ ва-ахоў нiк, сiм вал жа но ча га 

па чат ку. 20. У час на валь нi цы раз рад элект-

рыч нас цi ў па вет ры. Лi чы ла ся, што ... нi ко лi 

не б'е ў лi пу, та му дрэ ва са дзi лi ка ля ха ты. 

23. Ра ка ў Фран цыi. 25. Вя лi кае лiс це вае 

дрэ ва. Па вод ле ле ген ды, ... — пры го жы 

муж чы на, пе ра тво ра ны ў дрэ ва праз пра-

клён ма цi. 26. Га во раць, што ку рэй до яць, 

а ка ро вы ... ня суць (прык.). 27. «... на гры бы 

не ску пiц ца». З вер ша М. Тан ка «У бе ла-

рус кую во сень». 29. Ру жа з шы па мi, а ... 

з пчо ла мi (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

Быў бы лес, а са лаўi пры ля цяць 
(Лес у бе ла рус кiх ле ген дах, мi фах)

ПРАВЕРЦЕ, 
КАЛІ ЛАСКА, 

АДКАЗЫ

Па га ры зан та лi: 

3. Ле са вiк. 8. Ра бi на. 

9. Воль ха. 10. За зоў-

ка. 13. Жнец. 14. Спа-

жа. 15. Сту па. 17. Ян-

ка. 18. Трал. 21. Гра-

да. 22. Го лас. 24. Iкол. 

28. Ве ра бей. 30. За ме на. 

31. Клё нiк. 32. Ру сал кi.

Па вер ты ка лi: 

1. Ура джай. 2. Цiс. 3. Ла-

за. 4. Апо ра. 5. Квач. 

6. Юла. 7. Па тра ва. 

11. Верб нi ца. 12. Пу-

шча вiк. 15. Сяст ра. 

16. Елач ка. 19. Па гро-

за. 20. Ма лан ка. 23. Луа-

ра. 25. Явар. 26. Яй кi. 

27. Лес. 29. Мёд.
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