
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іаана Хрысціцеля, 
Васіля, Ілоны.

К. Людмілы, Люцыяна, 
Мілы, Себасцьяна, 
Фабіяна.

Месяц
Маладзік 17 студзеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.14 17.27 8.13

Вi цебск — 9.10 17.11 8.01

Ма гi лёў — 9.05 17.17 8.12

Го мель — 8.54 17.21 8.27

Гродна — 9.29 17.44 8.15

Брэст — 9.22 17.51 8.29
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19 студзеня 2018 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

Прачнуўcя, уклю чыў тэ-
ле ві зар, па гля дзеў на ві ны, 
на двор'е... Ад кры ваю што-
ры, а там за акном гэ тыя 
«НЯ ЗНАЧ НЫЯ АПАД КІ» 
сця ной ва ляць!

Пы тан не на жа но чым фо-
ру ме:

— Ме сяц што дня ўці ра-
ла ў твар ама ла джаль ны 
крэм... Як за раз хут ка пры-
браць ма за лі з тва ру?

Хут ка да ня ўдач ні-
каў, якія не па спе лі на-
быць біт ко ін, да да дуц-
ца ня ўдач ні кі, якія не 
па спе лі яго пра даць.

Жон ка — му жу:

— Ты ні чо га не за ўва-
жыў?

— Ва ла сы пад рэ за ла?

— Не!

— Су кен ка но вая?

— Не.

— Ну, не ве даю та-
ды...

— Я ва ла сы пад рэ-
за ла!

— Дык я ж спа чат ку гэ та 
і ска заў!

— Ты ад га даў, а я ха це ла, 
каб ты за ўва жыў!..

Учо ра ха дзі ла на вы стаў-
ку яда ві тых змей. Вяр ну-
ла ся з гра ма тай і за ла тым 
ме да лём.

20 СТУ ДЗЕ НЯ

1884 год — на ра дзіў ся (в. Мі-
ка ла еў шчы на, ця пер у 

Стаўб цоў скім ра ё не) Аляк сандр Ан то-
на віч Сян ке віч, дзяр жаў ны і пар тый ны 
дзе яч Бе ла ру сі, ву чо ны, пісь мен нік, 
пуб лі цыст. Адзін з ар га ні за та раў не ле-
галь на га на стаў ніц ка га з'ез да 9 лі пе ня 

1906 го да ў Мі ка ла еў шчы не. З 1921 го да — нар кам ахо вы 
зда роўя БССР. З 1928-га — рэк тар Ка му ніс тыч на га ўні-
вер сі тэ та Бе ла ру сі імя Ле ні на. Быў на пар тый най ра бо це. 
Пра ца ваў у Ін сты ту це лі та ра ту ры і мас тац тва Бе ла рус кай 
ака дэ міі на вук. У 1938 го дзе арыш та ва ны і рас стра ля-
ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1956 го дзе. Пра та тып Ста шын ска га 
ў ра ма не А. Фа дзе е ва «Раз гром», Са до ві ча ў ра ма не 
Я. Ко ла са «На ро ста нях».

1918 год — у Мін ску ў бу дын ку бы ло га Ар хі рэй-
ска га до ма ад крыў ся Гіс та рыч ны му зей Бе-

ла ру сі, які пра іс на ваў да чэр ве ня 1941 го да. У час ня мец-
ка-фа шысц кай аку па цыі быў раз ра ба ва ны за хоп ні ка мі, 
аца ле лыя экс па на ты ця пер зна хо дзяц ца ў На цы я наль ным 
гіс та рыч ным му зеі Бе ла ру сі.

1953 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Сяр гей Аляк-

санд ра віч Жда нок, бе ла рус кі фі зік, ака-

дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на-

вук, пра фе сар, за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар 
больш як 390 на ву ко вых прац у га лі не фі зі кі і хі міі не-
раў на важ ных пра цэ саў і іх тэх ніч ных да дат каў. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 
Бе ла ру сі.

1904 год — на ра дзіў ся Вік тар 
Мі хай ла віч Арэш ні каў, 

ра сій скі жы ва пі сец, на род ны мас так 
СССР, пра ва дзей ны член Ака дэ міі 
мас тац тваў СССР. Аў тар кар цін «Бу-
кет руж», «Парт рэт сы на», «Вяс ко-
вая ву лі ца» і ін шых. Двой чы лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр у 1987 го дзе.

1920 год — на ра дзіў ся Фе дэ ры ка Фе лі ні, італь-
ян скі кі на рэ жы сёр, сцэ на рыст. Па ста віў 

та кія філь мы, як «Рым ад кры ты го рад», «Аг ні вар' е тэ», 
«Во сем з па ло вай», «Но чы Ка бі рыі» і ін шыя. Па мёр 
у 1993 го дзе.

1958 год — на ву лі цах Лон да на з'я ві лі ся пер-
шыя ра да ры кант-

ро лю за хут ка сцю аў та ма бі ляў. 
За гэ ты час ад пер шых гру васт кіх 
ста цы я нар ных дат чы каў са чэн ня 
за хут ка сцю да амаль не пры кмет-
ных ка мер змя ні ла ся прак тыч на 
ўсё. Быў час — ін спек та ры да-
рож на га ру ху за мя ра лі хут касць 
прак тыч на «на во ка» з се кун да-
ме рам ці га дзі на мі ўруч ную вы лі-
ча лі рух ма шы ны ад ад на го слу па 
да дру го га.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 
1. ... — най леп шыя ле-
кі (прык.). 5. Топ ле нае 
сві ное са ла. 7. Ду га-
па доб нае пе ра крыц це 
пра ёма ў сця не. 9. Пры-
го жая жан чы на — вя лі-
кія ... (ямай ская прык.). 
10. Жан чы на, якая тан-
цуе ў па ры з ка ва ле рам. 
11. ... — пер шы шчас ліў-
чык, та му што не меў це-
шчы (яў рэй ская прык.). 
12. «Ой, я ..., ой, я ..., // 
Ды ўсё го ра знаю». З бе-
ла рус кай на род най пес-
ні «Пры ма кі». 13. Цыкл 

мас тац кіх тво раў ад на го 

жан ру. 14. За ка ха ным 

заў сё ды ... ка рот кая 

(прык.). 15. Ваў ка ў плуг, 

а ён у ...(прык.). 17. Ды-

нас тыя вя до мых ра сій-

скіх ар тыс таў цыр ка. 

18. Учас так зям лі, за са-

джа ны дрэ ва мі. 19. «Аб-

ды ма ю чы жан чы ну, не 

па ка мяч ёй ...» Цы та-

та не вя до ма га аў та ра. 

21. «Упа сці ў аб дым кі 

муж чы ны — най леп шы 

... ад ча піц ца ад яго». 

Л. Віль ма рэн. 23. Рас лі-

на, вост рая пры пра ва, 

якая ве дае ўсё на све-

це (жарт). 24. «... так-

са ма га то вы за ду шыць 

у аб дым ках кож на га». 

Цім. 25. Не ча ка ны вы па дак у жыц-
ці. 26. Хто кры чыць на жан чы ну, той 
за бы вае пра сваю ... (нар веж ская 
прык.). 27. ..., як каз на, сваё возь-
ме (прык.). 28. «Чым сла бей шая ..., 
тым мац ней шыя яе аб дым кі». А. Да-
вы до віч.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Са мы леп шы 

... — аб дым кі (прык.). 3. Чыр во ны 

агонь у пе чы і ... га раць з трэс кам — 

да ма ро заў (прыкм.). 4. «Ну та кі ... 

ха ро шы, // Як дра пян ка за тры гро-

шы». З паэ мы Я. Ко ла са «Са вось-

рас пус нік». 5. «..., якія рэд ка аб ды-

ма юць, час цей хва рэ юць і хут чэй 

па мі ра юць». Я. Віш неў скі. 6. Лю біш 

мёд — пе ра на сі і пча лі нае ... (прык.). 

8. Па ля вая кве тач ка, або так на зы-

ва юць пры го жую дзяў чын ку. 15. Ка-

хан не, што ...: ра за б'еш — не скле іш 

(прык.). 16. «Ка лі па лі тык вас аб ды-

мае, яго по зірк скан цэнт ра ва ны на 

яго ...». М. Ас ке віт. 19. Мар ское па да-

рож жа. 20. Пры ста са ван не ў ва го не 

для ся дзен ня, ля жан ня. 21. «Аб дым кі 

па він ны быць та кі мі, каб іх ад чу ва ла 

не це ла, а ду ша і ...» С. На гор ны. 

22. «Цёп лыя ... — як да лі кат ныя аб-

дым кі ду шы». Т. Ся мі рджан.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

АБ ДЫМ КІ — НАЙ ЛЕП ШЫЯ ЛЕ КІ
Пры свя ча ец ца Між на род на му дню аб дым каў (21 сту дзе ня)

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 

АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 2. Аб дым кі. 

5. Лярд. 7. Ар ка. 9. Кло па ты. 10. Да-

ма. 11. Адам. 12. Пры мак. 13. Ніз ка. 

14. Ноч. 15. Луг. 17. Кіа. 18. Сад. 

19. Кры лы. 21. Спо саб. 23. Хрэн. 

24. Удаў. 25. Пры го да. 26. Ма ці. 

27. Зі ма. 28. Жан чы на.

Па вер ты ка лі: 1. Па да ру-

нак. 3. Дро вы. 4. Ка ток. 5. Лю дзі. 

6. Джа ла. 8. Кра сач ка. 15. Люс тэр-

ка. 16. Га дзін нік. 19. Кру із. 20. Лаў-

ка. 21. Сэр ца. 22. Сло вы.


