
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іраіды, Андрыяна, 
Анісія, Давыда, Івана, 
Канстанціна, Конана, 
Марка, Фёдара, 
Яўлампія.
К. Фаіны, Кірылы, 
Эдуарда.

Месяц
Апошняя квадра 
20 сакавіка.
Месяц у сузор’і Стральца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 7.17 19.20 12.03

Вi цебск — 7.07 19.09 12.02

Ма гi лёў — 7.07 19.10 12.03

Го мель — 7.04 19.06 12.02

Гродна — 7.32 19.35 12.03

Брэст — 7.33 19.35 12.02

— Аб' яў ляю вас му жам і 
жон кай!

— Як му жам?! Ты ж ка за-
ла, у кі но зды мац ца бу дзем!

Люб лю чы таць га ра ско-
пы.

Гэ та адзі нае мес ца, дзе ў 
мя не ёсць гро шы, ванд роў-
кі і ідэа льныя ад но сі ны.

Пад час эк за ме ну вы клад-
чык ка жа сту дэн ту:

— Ну-c, га лу бок, пе ра ка-
най це мя не, што вам не трэ ба 
іс ці ў вой ска.

Мой кот жы ве па прын цы-
пе: «ес ці на да ку чы ла спаць». 

І на пра ця гу дня ста віць кос-
ку ў роз ных мес цах.

Не тое страш на, што жон-
ка ўвесь час гля дзіць се ры я-
лы, а тое, што яна по тым пад-
ра бяз на пе ра каз вае іх!

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Унуч ка за абе дам пы та-

ец ца:
— Ба бу ля, а ад куль я 

ўзя ла ся?
— Ця бе ма ма ў кра ме 

ку пі ла.
— А ма му хто ку піў?
— Я.
— Лепш бы ты, ба бу ля, 

пер ні каў ку пі ла!

УСМІХНЕМСЯ
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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), В. МЯДЗВЕДЗЕВА 
(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  — 284 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 
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17 сакавіка 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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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

18 СА КА ВІ КА

1633 год — у гра ма це ка ра-
ля Ула дзі сла ва ІV Ва зы 

ўпер шы ню зга да на дру кар ня ў Мін ску 
пры ма нас ты ры свя тых Пят ра і Паў ла  
«для дру ка ван ня кніг і ўша на ван ня ў 
іх лю дзей год ных, як ду хоў ных, так і 
свец кіх».

1875 год — на ра дзіў ся (Ко-
вен ская гу бер ня) Мар-

цін Мі хай ла віч Кух та, бе ла рус кі дру-
кар, кні га вы да вец. У 1906 го дзе ў 
Віль ні за сна ваў дру кар ню з пра вам 
вы да ваць кні гі, га зе ты і ча со пі сы на еў-
ра пей скіх мо вах. У яго дру кар ні вый-
шлі пер шы ну мар бе ла рус кай га зе ты 
«На ша ні ва», тво ры Ф. Ба гу шэ ві ча, М. 
Баг да но ві ча, Я. Ко ла са, Цёт кі і ін шых 
бе ла рус кіх пісь мен ні каў, за ба ро не ныя 
цэн зу рай тво ры.

1921 год — пад пі са ны Рыж скі 
мір ны да га вор аб спы-

нен ні вай ны і нар ма лі за цыі ад но сін з 
Поль шчай. Да га вор за клю ча ны па-
між РСФСР (упаў на ва жа на і ўра дам 
БССР), УССР і Поль шчай. Па вод ле 

яго, За ход-
няя Бе ла-
русь і За ход-
няя Укра і на 
ады шлі да 
Поль шчы. У 
скла дзе БССР за ста ло ся 6 па ве таў 
Мін скай гу бер ні — Баб руй скі, Ба ры-
саў скі, Ігу мен скі, Ма зыр скі, Мін скі і 
Слуц кі.

1923 год — на ра дзіў ся 
(г. Мінск) За хар За ха-

ра віч Га ло, удзель нік Мінск ага па-
тры я тыч на га пад пол ля ў Вя лі кую 
Ай чын ную вай ну. З во се ні 1941 го да 
пра ца ваў сак ра та ром бю ро про пус-
каў Мін скай га рад ской упра вы. За-
бяс печ ваў пад поль шчы каў блан ка мі 
да ку мен таў. Быў звя за ны з пад поль-
ны мі гру па мі на чы гу нач ным вуз ле. 
Уз на чаль ваў ды вер сій ную гру пу, якая 
ў лі пе ні—ве рас ні 1943 го да за мі ні ра-
ва ла 6 ва ро жых эша ло наў, што іш лі 
на фронт. Пе ра праў ляў зброю і бо еп-
ры па сы ў пар ты зан скі атрад імя Су во-
ра ва бры га ды «На род ныя мсці ўцы». 
Ак тыў на ўдзель ні чаў у вы ра та ван ні 

ва ен на па лон ных і ад праў цы іх у пар-
ты зан скія атра ды. Во сен ню 1943 го да 
арыш та ва ны гіт ле раў ца мі і рас стра ля-
ны ў лю тым 1944 го да.

1935 год — на ра дзіў ся (в. 
Се лі шча, ця пер у На-

ва груд скім ра ё не) Аляк сандр Мі ка ла-
е віч Бу лы ка, бе ла рус кі ву чо ны, док-
тар фі ла ла гіч ных на вук, пра фе сар, 
член-ка рэс пан дэнт НАН Бе ла ру сі. 
Ім рас пра ца ва ны пы тан ні гіс та рыч-
най лек сі ка ло гіі бе ла рус кай мо вы, 
ста ра бе ла рус кай фа не ты кі, мар фа-
ло гіі і ар фа гра фіі, асаб лі вас ці мо вы 
вы дан няў Ф. Ска ры ны. Аў тар больш 
як 300 на ву ко вых прац, у тым лі ку 
10 ма на гра фій, аў тар і су аў тар 17 
слоў ні каў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-
міі Бе ла ру сі.

Паў люк ТРУС, па эт:
«Там, дзе ў бу рах
Сы па ла ся зер не,
Бур' я нам дзі кім
Шлях не за рас це».

Вось мы і да ча ка лі ся вяс ны — па ры абу джэн-
ня і роск ві ту, цяп ла і свят ла, на дзей і ка хан ня. 
З гэ тай на го ды пра па ну ем цу доў ную пес ню кам-
па зі та ра Ула дзі мі ра Буд ні ка на вер шы паэ та Ула-
дзі мі ра Ка рыз ны «А дні пры го жыя».

Пер шым вы ка наў цам гэ та га тво ра ў да лё кія 
1970-я га ды быў ан самбль «Ве ра сы», і пес ня 
та ды бы ла вель мі па пу ляр най. Сён ня яна так-
са ма вы кон ва ец ца ма ла ды мі спе ва ка мі, гу чыць 
па ра дыё. Гэ та азна чае, што яна па трэб ная лю-
дзям.

Пес ню бя ры це з са боюПес ню бя ры це з са бою  ��

А дні
прыгожыя...

Як цяж ка нам ска заць упер шы ню «люб лю»,
Ні бы та па кі даць збі ра еш ся зям лю,
І вет ры ўзды муц ца, ад куль — і сам не зна еш,
Ты за ды ха еш ся і ўжо іск рын кай та еш.
І хма ры на плы лі, і зо рак не ві даць
І што та ды ра біць, і што та ды ка заць.

Пры пеў:
А дні пры го жыя нам зор кай яс най све цяць,
І шчас лі вей шы ты на ўсім бя лют кім све це.
У яр кай вы шы ні ва чам пры ем на сінь,
А ў сэр цы ха лад ком га ра чая вы шынь.

Як цяж ка ўпер шы ню па рой не спа дзя ва най
На са май вы шы ні «бы вай» ска заць ка хан ню,
Спус ціц ца на зям лю, па кі нуць зор ны воз,
Зноў піць на стой кры ніц і гар ка ва тых лоз,
На дзе яц ца, ча каць вяс но вых свет лых дзён,
З усмеш кай уз ды хаць пад жоў тых ліс цяў звон.
Пры пеў.
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ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ:
Па гарызанталі: Трал. Ствол. Фартух. Грэнка. Тэнар. Агарак. Апока. 

Раса. Ахапак. Асёл. Какава. Ар. Аблога. Абраза. Па вертыкалі: Лета. Су-
хар. Ластаўка. Форт. Сноп. Грак. Эра. Гара. Рыс. Апала. Ошава. Ака. Алё. 
Лямка. Клас. Куль. Вага. Араб.

Руб ры ку вя дзе Ула дзі мір КА РЫЗ НА

�

БЕЛАРУСЬ—ПОЛЬШЧА
Мі ніс тэр ства су вя зі і ін фар ма ты за цыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь вы пус ці ла ў аба ра-
чэн не паш то вую мар ку «25-год дзе ўста ля ван ня дып ла ма тыч ных 
ад но сін па між Рэс пуб лі кай Бе ла русь і Рэс пуб лі кай Поль шча».

Яны, гэ тыя дып ла ма тыч ныя ад но сі ны, раз ві ва юц ца сён ня ў па лі тыч-
най, эка на міч най, куль тур най і на ву ко вай сфе рах, а так са ма ў сфе ры 
рэ гі я наль на га і транс гра ніч на га су пра цоў ніц тва. На мі нал мар кі «Н» ад па-
вя дае та ры фу на пе ра сыл ку між на род най прос тай пісь мо вай ка рэс пан-
дэн цыі (пісь маў, бан дэ ро ляў, дроб ных па ке таў) ма сай да 20 г уключ на 
не пры яры тэт най.

Фі ла тэ лістФі ла тэ ліст  ��


