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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 7.49 17.59 10.10
Вi цебск — 7.41 17.46 10.05
Ма гi лёў — 7.39 17.49 10.10
Го мель — 7.33 17.49 10.16
Гродна — 8.03 18.14 10.11
Брэст — 8.01 18.18 10.17

Iмянiны
Пр. Марыі, Надзеі, Пелагеі, 
Таццяны, Таісіі, Васіля, 
Дзмітрыя, Паўла, Пятра.

К. Урсулы, Якуба.

Месяц
Маладзік 19 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

На ма та цык ле трэ ба ез-
дзіць да двац ца ці пя ці га-
доў, па куль доб ра зрас та-
юц ца кос ці.

Жон ка скар дзіц ца му жу 

на па во дзі ны іх сы на:

— Ён стаў прос та не вы-

нос ны, слу хае толь кі па ра ды 

роз ных іды ё таў. Па га ва ры з 

ім, пра шу ця бе.

Ку хар ка ста ло вай №17 
заў сё ды ха це ла бюст, як у 
Ган ны Се мя но віч, але так і 
не змаг ла на за па сіць гро-
шай на апе ра цыю па змян-
шэн ні гру дзей.

Адэ скі па на дво рак:

— Сё мач ка, ідзі ес ці!

— Я ўжо па еў у Паў лі ка!

— Вой! Гэ та не сын, а зо-

ла та!

 
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  — 337 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.
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20 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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1520 год — пар ту галь скі 
ма ра пла вец Фер нан 

Ма ге лан ад крыў і ўпер шы ню прай-
шоў пра ліў, на зва ны пас ля Ма ге-
ла на вым.

1832 год — рус кі ву чо ны Па вел Льво віч Шы лінг 
у сва ёй пе цяр бург скай ква тэ ры пра вёў пер-

шую пуб ліч ную дэ ман стра цыю вы най дзе на га ім элект-

ра маг ніт на га тэ ле гра фа. За тым вы на ход нік уста на віў 

тэ ле граф ную су вязь па між Зім нім па ла цам і бу дын кам 

Мі ніс тэр ства шля хоў зно сін. Гэ та бы ла пер шая ў све це 

лі нія элект рыч на га тэ ле гра фа.

1877 год — на ра дзіў ся Якаў Мі кі та віч Афа нась еў, 

гле ба зна вец, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1928). 

У 1931—1937 га дах — ды рэк тар Ін сты ту та аг ра гле ба-

знаў ства АН Бе ла ру сі. Пад яго кі раў ніц твам пра ве дзе ны 

да сле да ван ні гле баў, скла дзе на пер шая гле ба вая кар та 

Бе ла ру сі. Аў тар прац па пы тан нях па вы шэн ня ўра джай-

нас ці ў роз ных гле ба вых ра ё нах Бе ла ру сі. Арыш та ва ны ў 

1937 го дзе і пры га во ра ны да вы шэй шай ме ры па ка ран ня. 

Рэ абі лі та ва ны па смя рот на ў 1957 го дзе.

1878 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іва на віч Пі чэ та, 

гіс то рык, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі (1928), 
АН СССР (1946), за слу жа ны пра фе сар БССР. У 1901
го дзе скон чыў Мас коў скі ўні вер сі тэт. Вёў на ву ко вую 

і вы клад чыц кую ра бо ту ва Укра і не і ў Маск ве. Адзін з 
ар га ні за та раў і пер шы рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на-
га ўні вер сі тэ та (1921—1929). У 1930 го дзе асу джа ны 
да вы сыл кі тэр мі нам на 5 га доў і па збаў ле ны зван ня 

ака дэ мі ка. З 1937 го да пра ца ваў у АН СССР. У 1940 

го дзе ад ноў ле ны ў зван ні ака дэ мі ка АН БССР. Цал кам 

рэ абі лі та ва ны ў 1967-м. Аў тар больш чым 500 на ву ко вых 

прац, у тым лі ку 23 ма на гра фій. Пра цы пры све ча ны гіс-

то рыі Бе ла ру сі, Ра сіі, Поль шчы, Укра і ны, гіс то рыі пра ва. 

Вы лу чыў гіс то рыю дзяр жа вы і пра ва ў са ма стой ную на-

ву ко вую дыс цып лі ну ў бе ла рус кай гіс та рыч най на ву цы. 

Па мёр у 1947 го дзе.

1952 год — на ра дзі ла ся (г. Мінск) На дзея Вік та-

раў на Лі вен ца ва, бе ла рус кі жы ва пі сец. Пра-

цуе ў жан рах парт рэ та, тэ ма тыч най кар ці ны і кам па зі цыі. 

Ся род ра бот «У кра і не сі ніх пту шак», «Сон у ме сяч ную 

ноч», «Люд мі ла», «Анё лы», «Са на та» і мно гія ін шыя.

Ула дзі мір МА РУК, пісь мен нік, пуб лі цыст:
«Цяж ка ўя віць,

што ба чыш

ча су свай го рас пад,

Ду ма ю чы пры гэ тым

пра не скан чо ны час».

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

«Бы ўзбу дзіў ся ва дзя нік»
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Па га ры зан та лі: 
3. Па вод ле пад ан няў — 
ча ла век, здоль ны аба-
роч вац ца ў ваў ка. 
7. «пяс няр я, ...-ча ра-
дзей». З вер ша М. Тан-
ка «Вя чэр няе люст ра 
ва ды». 8. Бе ла рус кая 

ба гі  ня цнат лі вас ці. 

10. Ле ка вая рас лі на, 

якая вы ка рыс тоў ва-

ла ся пры ва раж бе і як 

за сце ра галь ны сро-

дак ад уда ру пе ру на. 

11. Да рад чы ор ган пры 

па тры яр ху. 13. На род, 

на род насць (пе ран., 

устар.). 16. Тое, што і дух. 

17. Птуш ка, якая ў бе ла-

рус кай вус на-паэ тыч най 

спад чы не пры раў ноў ва-

ец ца да ча ла ве ка, ка ня, 

змяі. 20. Ня чыс цік, які, 

па вод ле па вер' яў, шко-

дзіць толь кі грэш ным 

лю дзям. 22. Ка зац кі афі-

цэр скі чын у цар скай ар-

міі. 27. «І вось яна, жыц-
ця кры ні ца, // Са ма ба гі-
ня- ..., // Узы шла на не бе 
і мірг ну ла». З паэ мы 
Я. Ко ла са «Но вая зям-

ля» («Лет нім ча сам»). 

28. Бе ла рус кая ба гі ня 

ро зу му, апя кун ка ча ла-
ве ка. 29. Но гі но сяць, 
а ... кор мяць (прык.). 
30. Мі фіч ны ўла дар пу шчы, гі гант, за рос-
лы па ўсім це ле мо хам.

Па вер ты ка лі: 1. Пад но ша нае 
адзен не (разм.). 2. Бе ла рус кі языч ніц кі 
га лоў ны доб ры бог зям лі, які ў час жні-
ва з'яў ляў ся на ні вах і да па ма гаў жне-
ям. 3. Пе ра ка нан не ў іс на ван ні звыш-
на ту раль ных сіл. 4. Дзвяр ная за шчап-
ка. 5. Свя шчэн ны бык у ста ра жыт ных 
егіп цян. 6. «З ча раў ні цаю ... князь ва-
ра, // З чор най сі лаю друж бу вя дзе». 
З вер ша Я. Ку па лы «Пес ня-каз ка». 
9. Го рад, ра ён ны цэнтр на Гро дзен-
шчы не. 12. ..., або Хат нік, Гас па дар, 
Пад печ нік. У бе ла рус кай мі фа ло гіі дух 
ха ты, які най больш да га джае там, дзе 
ў сям'і лад. 13. Вус нае апа вя дан не пра 
мі ну лае. 14. «Толь кі ... пай шоў з ба ло-
та, // Бы ўзбу дзіў ся ва дзя нік». З паэ мы 

Я. Ко ла са «Сы мон-му зы ка». 15. «І зел-
ле, і квет кі — то ўсё сві ця зян кі, — // Нас ... 
абяр нуў у рас лі ны». З ба ла ды А. Міц ке-
 ві ча «Сві цязь». 18. Час — найлеп шы ..., 

але дрэн ны кас ме то лаг (прык.). 19. Мі-

фіч ны апя кун па лёў і лу гоў, які ў на род-

ным уяў лен ні ча сам на гад ваў пра цаў ні ка- 

хле ба ро ба. 21. Свя та бе ла рус ка га на-

род на га ка лен да ра, звя за нае з па мі-

нан нем прод каў; во сень скія ... ад зна ча-
юц ца 2 ліс та па да. 23. У Ста ра жыт ным 

Ры ме — жрэц-прад ка заль нік. 24. Рэ лі-
гій ная за ба ро на на якое-не будзь сло ва, 
дзе ян не, за па ру шэн не якой ві на ва ты 
ка ра ец ца звыш на ту раль ны мі сі ла мі. 
25. Ззян не ва кол га ла вы, це ла, якое 
ўяў ля ец ца як пра ява ду шы. 26. Мес ца, 
па якім сця кае ва да.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 
г. Дзяр жынск.

Мільённаму 

пацыенту — 

пажыццёвы 

бальнічны!

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 3. Ваў ка лак. 7. Ба ян. 8. Се ва. 10. Тры пут нік. 11. Сі нод. 13. 

Пле мя. 16. Ду ша. 17. Арол. 20. Ка дук. 22. Еса ул. 27. Ча раў ні ца. 28. Ра да. 29. 
Ру кі. 30. Пу шча вік. Па вер ты ка лі: 1. Аб нос кі. 2. Бя лун. 3. Ве ра. 4. Крук. 5. Апіс. 
6. Зел ле. 9. Ашмя ны. 12. Да ма вік. 13. Пад ан не. 14. Гул. 15. Бог. 18. Док тар. 
19. Па ля вік. 21. Дзя ды. 23. Аў гур. 24. Та бу. 25. Аў ра. 26. Сцёк.

МІ ФЫ І ПАД АН НІ Ў ТВО РАХ БЕ ЛА РУС КІХ ПАЭ ТАЎ


