
За мест фут ра зі мой 
мож на на сіць дзве сум кі 
цаг лін: не за мерз неш га-
ран та ва на.

Пры пры ёме на ра бо ту.

— Апі шы це сту пень сва ёй 
адэ кват нас ці.

— Я не раб лю сэл фі.

— Вы пры ня ты!

Ка лі вам не спа да ба ла ся 
аб слу гоў ван не ў на шай ту-
рыс тыч най фір ме, на пі шы-
це вод гук на на шу пош ту 
samduran@іkazel.by

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Пелагеі, Мікалая, 
Сяргея, Юльяна.
К. Ірэны, Віталя, Яна.

Месяц
Маладзік 

19 кастрычніка.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.47 18.01 10.14

Вi цебск — 7.39 17.48 10.09

Ма гi лёў — 7.37 17.51 10.14

Го мель — 7.31 17.51 10.20

Гродна — 8.01 18.16 10.15

Брэст — 7.59 18.20 10.21
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19 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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УСМІХНЕМСЯ

20 КАСТ РЫЧ НІ КА

1350 год — на ра дзіў ся 
Дзміт рый Іва на віч 

(Да нской), вя лі кі князь Мас коў скі 
і Ула дзі мір скі. У кня жан не Дзміт-
рыя Да нско га Маск ва за цвер дзі-
ла сваё кі раў ні чае ста но ві шча ў 
рус кіх зем лях. Дзміт рый Да нской 
пер шым з мас коў скіх кня зёў уз на-
ча ліў узбро е ную ба раць бу на ро да 
су праць та та раў: у 1378 го дзе на 
ра цэ Во жа бы ло раз гром ле на та-
тар скае вой ска Бе гі ча, а ў 1380-м 
Дзміт рый на ча ле аб' яд на ных рус-
кіх сіл раз біў у Ку лі коў скай біт ве 
вой скі та тар ска га цем ні ка Ма мая, 
за што быў пра зва ны Да нскім (біт-
ва ад бы ла ся не да лё ка ад мес ца 
ўпа дзен ня ра кі Ня прад ва ў Дон).

1574 год — да та на ра-
джэн ня (в. Рут ка, ця-

пер у На ва груд скім ра ё не) Іо сі фа 
Вель я мі на Руц ка га, пісь мен ні ка-
па ле міс та, цар коў на-па лі тыч на га 
дзея ча, уні яц ка га міт ра па лі та. З 
1603 го да жыў і пра ца ваў у Віль ні, 
у 1605—1606 га дах — у Мас коў-
скай дзяр жа ве з мі сій ны мі мэ та мі. 
У 1613—1637 га дах — міт ра па літ 
Кі еў скі і ўсяе Ру сі. Ар га ні за тар ор-
дэ на ба зыль я наў у Бе ла ру сі. Ак-
тыў на ўдзель ні чаў у лі та ра тур най 
па ле мі цы ў 1620 годзе з Мя ле ці-
ем Смат рыц кім. Пі саў на ста ра-
бе ла рус кай мо ве. Ад стой ваў ідэі 
хрыс ці ян ска га адзін ства. Адзін з 
ар га ні за та раў асоб най бе ла рус-
ка-лі тоў скай уні яц кай па тры яр хіі. 
Па мёр у 1637 го дзе.

1733 год — на ра дзіў ся 
(Пін шчы на) Адам 

Та дэ вуш Ста ні слаў На ру шэ віч, 
бе ла рус кі гіс то рык, па эт, пе ра-
клад чык, рэ лі гій ны дзе яч. Ву-
чыў ся ў Пін скім ка ле гі у ме, Ві лен-
скай ака дэ міі, у Лі ё не. Вы кла даў 

у «Ка ле гі ум но бі лі ум» і Ры цар скай 
шко ле ў Вар ша ве. На быў вя до-
масць як па эт, аў тар од, лі рыч ных 
тво раў, іды лій, ба ек, са ты рыч ных 
тво раў. Са бра ны ім 231 том гіс та-
рыч ных ма тэ ры я лаў, так зва ная 
па пка На ру шэ ві ча мае вя лі кую 
на ву ко вую каш тоў насць. Па мёр 
у 1796 го дзе.

1947 год — у Грод не спек-
так лем «Праў да 

доб ра, а шчас це — лепш» А. Аст-
роў ска га быў ад кры ты аб лас ны 

дра ма тыч ны тэ атр, ство ра ны на 
ба зе пе ра ве дзе на га ў Грод на 
Баб руй ска га аб лас но га рус ка га 
дра ма тыч на га тэ ат ра. Вы со кая 
тэ ат раль ная куль ту ра і мас тац кія 
тра ды цыі тэ ат ра бы лі за кла дзе ны 
за сна валь ні кам ка лек ты ву, буй-
ным тэ ат раль ным дзея чам, за слу-
жа ным ар тыс там БССР Мі ка ла ем 
Аляк санд ра ві чам Ка вя зі ным, які 
кі ра ваў тэ ат рам да 1950 го да. 
Знач ны ўклад у твор часць тэ ат ра 
зра біў на род ны ар тыст Бе ла ру сі 
Я. Кім берг, за слу жа ныя ар тыс ты 
Бе ла ру сі М. Ка вя зін, А. Панк рат, 
А. Бі ры чэў скі, А. Ца роў, С. Іва но-
ва і ін шыя.

Ян СКРЫ ГАН, 
пісь мен нік, пуб лі цыст:

«Час вель мі не лю біць, каб 
без яго пе ра раб ля лі гіс то рыю».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 
1. Бе ла рус кі бог ура джаю і 
даб ра бы ту. 6. «Але як ве се-
ла і мі ла // Тут ... ў вул лях га-
ма ні ла! // І як пры ем на пах ла 
мё дам!» З паэ мы Я. Ко ла са 
«Но вая зям ля» («Лес ні ко ва 
па са да»). 9. «Во сень пра ла 
... тон кі — // Па ву цін ня бе-
лы лён». З паэ мы Я. Ко ла-
са «Сы мон-му зы ка». 10. За-
кон чыш ... ў по ру, бу дзе што 
ва зіць у ка мо ру (прык.). 

11. Стык ба коў стра хі (абл.). 

13. ... — зі мы за пеў ка, ва ро-

ты зі мы (прык.). 15. Хво ра му 

да па ма гае ўрач, а га лод на-

му — ... (прык.). 16. Дзе ян не, 

на кі ра ва нае на да сяг нен не 

мэ ты. 17. Вя лі кі гурт аве чак. 

19. Дзе сяць сна поў, са стаў-

ле ных у ку чу для пра суш кі 

і на кры тых рас па сцёр тым 

сна пом. 21. ... або су прад-

кі — вя чор кі, на якія дзяў-

ча ты збі ра лі ся на Пі лі паў скі 

пост. 24. Тое, што і па ша. 

26. Плаў ны та нец. 27. Ка лі 

грыб на, та ды і ... (прык.). 

28. «І хле бу ніз ка, да зям лі, // Ад даў ..., 
як бра ту». З вер ша М. Тан ка «Прыт ча 
пра хлеб». 29. Сей жы та ў ..., а авёс у 
гразь, то бу дзеш князь (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. «Наш хлеб — 
жыц ця ..., // Пра цяг і ба раць ба». З вер-
ша П. Пан чан кі «Хлеб ныя сло вы». 3. Ніз 
суд на, па су дзі ны. 4. Увесь аб' ём яко га-
не будзь на ву чан ня. 5. Бер вя но або тоў-
сты брус, ума ца ва ныя стаў ма. 7. Упус-
ціш ... — згу біш ура джай (прык.). 8. Руч-
ны ткац кі ста нок; на Пі лі паў ку (28 лі пе-
ня) ... ста ві лі ў ха це, дзе яны за ста ва лі ся 

ста яць да са май вяс ны. 12. На ... на-
дзей ся, а ка ня не кі дай (прык.). 14. Пры-
свя так, які ад зна ча лі 22 ліс та па да; на 
Бе ла ру сі дзе-ні дзе лі чы лі, што з гэ та га 
дня «ста но віц ца зі ма». 18. Ша на ва ная 
на ўсёй Бе ла ру сі апя кун ка жні ва і ўрад-
лі вас ці. 20. ... — Дзям' ян. Пры свя так, 
які ад зна ча лі 14 ліс та па да, лі ча чы гэ ты 
дзень свя там ка ва лёў. 22. «Вось прый-
шлі і жней кі ў ... . // За ска каў кры вы 
сяр пок». З вер ша Я. Ко ла са «Жніў ныя 
пес ні». 23. Плод тра вя ніс тай рас лі ны 
ся мей ства гар бу зо вых. 25. Дзе адзін 

пра цуе, там ... га руе (прык.). 26. Ва да 
ў ста не кі пен ня.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«НАШ ХЛЕБ — ЖЫЦ ЦЯ АС НО ВА»
Пры свя ча ец ца пра цаў ні кам сель скай гас па дар кі

Ну і ну!Ну і ну!  

ПАД ПА ЛІЎ 
БА БУ ЛІН ДЫ ВАН...

У Ле нін скі РУ УС ста лі цы звяр ну ла ся па-

жы лая жан чы на, якая рас ка за ла, што 

ў яе з 32-га до вым уну кам на бы та вой гле-

бе ўзнік кан флікт. З-за апош ня га род ны 

ча ла век... здзейс ніў пад пал ма ё мас ці.

Пад час раз бо ру мі лі цы я не ры ўста на ві лі, 

што ў трох па ка ё вай ква тэ ры 76-га до вая за-

яў ні ца пра жы вае з дач кой і ўну кам. Муж чы на 

зло ўжы вае спірт ны мі на піт ка мі, та му пе ры я-

дыч на па во дзіць ся бе агрэ сіў на. Пад час кан-

флік ту ба бу ля пай шла ў па кой і лег ла спаць. 

У гэ ты час унук зай шоў сле дам, раз ліў на 

ды ван лёг кую на за га ран не вад касць, пад па-

ліў яе і пай шоў з до му. У ад но сі нах да муж чы-

ны за на ўмыс нае зні шчэн не ці па шко джан не 

ма ё мас ці за ве дзе на кры мі наль ная спра ва. 

Мак сі маль нае па ка ран не, якое яму па гра-

жае, — да дзе ся ці га доў па збаў лен ня во лі.

ГА ЗАМ — 
У ТВАР КАНТ РА ЛЁ РУ

У ста лі цы мі лі цыя вы шук вае без бі лет-

ні ка, які пырс нуў у во чы кант ра лё ру 

пяр цо вым га зам з ба лон чы ка і збег.

Усё ад бы ло ся, ка лі ра бот нік прад пры ем-

ства «Мінск транс» вы кон ваў свае служ бо выя 

аба вяз кі. Кант ра лё ры ўве ча ры на пры пын ку 

«Се ва сто паль скі парк» зай шлі ў тра лей бус 

№29, па ча лі ў час ру ху пра вя раць на яў насць 

у па са жы раў пра яз ных да ку мен таў. Адзін з 

іх ад мо віў ся прад' явіць та кі, у су вя зі з чым 

кант ра лё ры ра зам з без бі лет ні кам вый шлі 

на пры пын ку для да лей ша га раз бо ру. У ней кі 

мо мант муж чы на га доў 45—50 да стаў пяр-

цо вы ба лон чык і пырс нуў у твар ад на му з 

кант ра лё раў, пас ля ча го збег. У вы ні ку ін цы-

дэн ту ра бот нік «Мінск тран са» атры маў апёк 

і звяр нуў ся ў мі лі цыю.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by



Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:

Па га ры зан та лі: 1. Ка ля да. 6. Пчол ка. 
9. Ку жаль. 10. Жні во. 11. Строп. 13. Ліс-
та пад. 15. Ка лач. 16. Ак цыя. 17. Ата-
ра. 19. Баб ка. 21. Па прад кі. 24. Па пас. 
26. Вальс. 27. Хлеб на. 28. Па клон. 29. Пры-
сак. Па вер ты ка лі: 2. Ас но ва. 3. Дно. 
4. Курс. 5. Слуп. 7. Час. 8. Крос ны. 12. Трак-
тар. 14. Мат ру на. 18. Та ла ка. 20. Кузь ма. 
22. По ле. 23. Ды ня. 25. Сто. 26. Вар.


