
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Антона, Івана, 
Міхаіла, Нікіфара, Ніла, 
Паўла, Сяргея.

К. Дамініка, Ігната, 
Яўгена.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.26 16.48 7.22

Вi цебск — 9.23 16.30 7.07

Ма гi лёў — 9.16 16.38 7.22

Го мель — 9.04 16.44 7.40

Гродна — 9.39 17.05 7.26

Брэст — 9.31 17.14 7.43
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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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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Першая квадра 

15 снежня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

16 20 снежня 2018 г.НАПРЫКАНЦЫ

20 СНЕЖ НЯ

1840 год — на-

р а  д з і ў  с я 

(в. Дэ мбра ва, ця пер у 

Шчу чын скім ра ё не) Ка зі-

мір Да мі ні ка віч Аль хі мо-

віч, бе ла рус кі жы ва пі сец 

і ілюст ра тар. Прад стаў нік поз ня га ра ман-

тыз му і рэа ліз му ў бе ла рус кім жы ва пі се 

ХІХ — пач. ХХ ст. Ву чыў ся ў Ві лен скай гім-

на зіі. За ўдзел у паў стан ні 1863—1864 га доў 

быў са сла ны ў Сі бір. Пас ля вяр тан ня жыў у 

Вар ша ве, скон чыў з ад зна кай Мюн хен скую 

ака дэ мію мас тац тваў. У 1876—1878 га дах 

жыў у Па ры жы. Удзель ні чаў у вы стаў ках 

Вар шаў ска га та ва рыст ва за ах воч ван ня 

мас тац тваў і Са ло на ў Па ры жы. Пра ца ваў 

у мі фа ла гіч ным, гіс та рыч ным, парт рэтным 

жан рах. Аў тар гіс та рыч ных па лот наў: 

«Па ха ван не Ге ды мі на», «Пас ля біт вы», 

«Смерць Глін ска га ў тур ме» і ін шых. Па 

ма ты вах твор час ці А. Міц ке ві ча ства рыў 

се рыю кар цін і 12 ілюст ра цый да яго паэ мы 

«Пан Та дэ вуш». Па мёр у 1916 го дзе.

1899 
год — на ра дзіў ся (в. Вя лі-

кая Воб ры на, ця пер у Ка рэ-

ліц кім ра ё не) Ула дзі мір Зя но на віч Ца рук, 

адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў ан ты фа-

шысц ка га пад пол ля 

і пар ты зан ска га ру ху 

на тэ ры то рыі Стаўб-

цоў ска га ра ё на ў га-

ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, Ге рой 

Са вец ка га Са ю за 

(1944). Удзель нік 

гра ма дзян скай вай-

ны. З 1920 го да на 

пад поль най ра бо це 

ў За ход няй Бе ла ру сі, сак ра тар Мір ска га 

пад поль на га рай ка ма КПЗБ. У 1926—

1939 га дах поль скі мі ўла да мі па са джа ны 

ў тур му. У Вя лі кую Ай чын ную вай ну быў 

сак ра та ром Стаўб цоў ска га пад поль на га 

між рай ка ма КП(б)Б, па моч ні кам упаў на ва-

жа на га Бе ла рус ка га шта ба пар ты зан ска га 

ру ху па Мір скім і Стаўб цоў скім ра ё нах, з лі-

пе ня 1943-га — член Ба ра на віц ка га пад-

поль на га аб ка ма КП(б)Б, кі раў нік Стаўб-

цоў ска га пад поль на га між рай парт цэнт ра, 

ка ман дзір Стаўб цоў ска га пар ты зан ска га 

злу чэн ня. Пас ля вай ны быў на пар тый най і 

са вец кай ра бо це ў Стоўб цах і Ба ра на ві чах. 

Па мёр у 1957 го дзе.

1928 год — Ула дзі сла ву Га луб ку 

пер ша му ў Бе ла ру сі пры-

свое на га на ро вае зван не на род на га ар-

тыс та Бе ла рус кай ССР.

1932 год — пры ня та па ста но ва 

ЦВК і СНК БССР «Аб аб' яў-

лен ні Бе ла рус кай ССР кра і най су цэль най 

пісь мен нас ці».

1945 год — 

зацвер-

джа ны ста тут Між на-

род на га ва ен на га тры-

бу на ла, на пад ста ве 

яко га быў пра ве дзе ны 

Нюрн берг скі пра цэс над 

га лоў ны мі ва ен ны мі зла чын ца мі фа шысц-

кай Гер ма ніі, Та кій скі пра цэс для вы ня сен-

ня пры су ду га лоў ным япон скім ва ен ным 

зла чын цам, а так са ма су до выя пра цэ сы 

аб зла чын ствах ня мец ка-фа шысц кіх за-

хоп ні каў у СССР і ін шых кра і нах.

1971 год — за сна ва на між на род-

ная ар га ні за цыя «Ура чы 

без ме жаў», лаў рэ ат Но бе леў скай прэ міі 

мі ру (1999).

Аб' ява.

«У зла джа ны пра цоў-

ны ка лек тыў па тра бу ец ца 

заўзя ты лай дак і раз гіль-

дзяй у якас ці не га тыў на-

га пры кла ду для боль шай 

згур та ва нас ці ра бот ні каў».

— Пры ві тан не! Што бы-

ло доб ра га, па куль мя не не 

бы ло?

— Усё бы ло доб ра, па-

куль ця бе не бы ло.

Ра ман тык — гэ та ка лі ў 

мі нус 30 ра на ра ні цай са-

дзіш ся ў аў то бус не з та го 

бо ку, дзе печ ка, а з та го, 

дзе сві та нак.

Уткнуў ся но сам у дач чы-

ную ма куш ку і зра зу меў, як 

пах не шчас це. 

Уткнуў ся но сам у жон ку 

і зра зу меў, хто кра дзе мой 

гель для ду ша!

ca
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Не 

конь вя зе, але да ро га, не 

бог па ма гае, але ... (прык.). 

6. Імя не ка лі вель мі ша на ва-

на га на Бе ла ру сі бо га жы вё-

ла га доў лі і ба гац ця. 9. Не-

вя лі кі глу хі за ву лак. 11. Тое, 

што і га ту нак. 12. Конь у 

гас па дар цы — ... (прык.). 

13. Жы лі ра зам ... ды ба-

ран, се на жму ток — і той 

па па лам (прык.). 16. Веч-

на зя лё ная рас лі на, якая 

па ра зі туе на ін шых дрэ вах. 

17. Вуч нёў ская або вай ско-

вая сум ка. 20. На ваў ка ..., 

а аве чак ця гае Са ва (прык.). 

22. «Будзь зда ро ва, як ..., 

а плод на, як свін ня». Зы-

чэн не пры чхан ні. 25. Доб-

ра мядз ве дзя ў ... драж-

ніць (прык.). 26. І свін ня ..., 

ка лі му кі скры ня (прык.). 

28. «Муж чы на — адзі ны ..., 

які б'е сваю са мку». Ж. Кур-

тэ лін. 29. ... пла ча, а воўк 

ска ча (прык.); з 28 ліс та па да 

па чаўся Пі лі паў скі пост, ка лі 

ваў кі збі ра юц ца ў зграі і ла дзяць воў-

чыя «вя сел лі».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «У са ба кі да 

ча ла ве ка толь кі ад на ...: «Лю бі мя-

не!». Х. Экс лі. 2. Пер шая лі та ра ста-

ра жыт на сла вян ска га ал фа ві та. 3. Хто 

жы вё лу да гля дае, той мас ла і ... мае 

(прык.). 4. ... ды га га ра — два чо ба ты 

па ра (прык.). 5. Не лезь, ..., ту ды, дзе 

ко ней ку юць (прык.). 7. Пра доб рае 

бяс хмар нае на двор'е. 8. «Бя ры ... за-

ла тое, // Сяд лай ка ня ва ра но га». З ва-

ла чоб най пес ні. 10. Ну, та кі ка ток ха-

ро шы, // Як ... за тры гро шы». З вер ша 

Я. Ко ла са «Са вось-рас пус нік». 13. Го-

рад на Брэст чы не, дзе ўста ноў ле ны 

цёп лыя до мі кі для бяз до мных ка тоў і 

дзе зроб ле на пер шая ў кра і не пля цоў-

ка для вы гу лу са бак, аб ста ля ва ная па 

ўсіх еў ра пей скіх пра ві лах. 14. Доб ра 

ку ры цы і ... (прык.). 15. Іх двое — па-

рач ка, ба ран ды ... (прык.). 18. Ба-

га ты ...: ёсць ка зёл і кош ка (прык.). 

19. Ад на з на зваў Спа са, ста ра жыт-

на га зем ля роб ча га свя та. 21. Го ра та-

бе, ..., ка лі ця бе ка ро ва ко ле (прык.). 

22. Вя лі кі па ма зок з па кул ля, ра го жы. 

23. Ка ра няп лод. 24. ... вы мые, а хлеб 

вы кар міць (прык.). 27. Буй ная жвач-

ная жы вё лі на з доў гай поў сцю.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

«Ну, та кі ка ток ха ро шы!»

ПРА ВЕР ЦЕ, 
КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Пу га. 6. Вя-

лес. 9. За ка ву лак. 11. Сорт. 12. Баць-

ка. 13. Ка зёл. 16. Амя ла. 17. Ра нец. 

20. Сла ва. 22. Ка ро ва. 25. Акно. 

26. Гас па ды ня. 28. Са мец. 29. Ка за.

Па вер ты ка лі: 1. Прось ба. 2. Аз. 

3. Са ла. 4. Гусь. 5. Жа ба. 7. Яс на. 

8. Сяд ло. 10. Дра пян ка. 13. Коб рын. 

14. Зяр нят ка. 15. Ярач ка. 18. Ці мош-

ка. 19. Іс пас. 21. Во ле. 22. Квач. 

23. Рэ па. 24. Ва да. 27. Як.

Ну і ну!Ну і ну!

Зда лі ў кра му 
чу жыя туф лі
І на атры ма ныя гро шы 

па вя чэ ра лі фаст фу дам.

У Пер ша май скае РУ УС 

ста лі цы звяр ну ла ся мін чан-

ка з за явай аб кра дзя жы 

туф ляў. Жан чы на на бы ла іх 

у ганд лё вым цэнт ры і на ві ной 

аб куп лі па спя ша ла ся па дзя-

ліц ца з сяб роў ка мі па ма біль-

ным тэ ле фо не. Пад час раз-

мо вы яна ады шла ад лаў кі, 

дзе па кі ну ла туф лі, а ка лі 

вяр ну ла ся праз па ру хві лін, 

то па куп кі ўжо на ра ней шым 

мес цы не ака за ла ся.

Мі лі цы я не ры ўста на ві лі 

па да зра ва ных у кра дзя жы. 

Імі ака за лі ся двое 14-га до-

вых пад лет каў, якія з'яў ля-

юц ца на ву чэн ца мі ўста ноў 

аду ка цыі ста лі цы. Су пра-

цоў ні кі ор га наў унут ра ных 

спраў вы свет лі лі, што хлоп-

цы за ўва жы лі па кі ну тую без 

на гля ду скрын ку з чэкам. 

Да лей знай шлі кра му, дзе 

абу так на бы ваў ся, вяр ну лі 

туф лі і атры ма лі за іх гро-

шы — 85 руб лёў. Пра даў цу 

ска за лі, што ма ці абутак 

не па ды шоў, і яна па пра-

сі ла вяр нуць срод кі. Пас ля 

пад лет кі вы дат ка ва лі іх на 

фуд корт та го ж ганд лё ва га 

цэнт ра.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

МАКАРОНЫ 
ПА-ФЛОЦКУ

Для матросаў Для адміралаў


