
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Апанаса, Арсенія, 
Лазара.
К. Бенядзікта, Любаміра, 
Мікалая.

Месяц
Апошняя квадра 

20 сакавіка.
Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня
   дня

Мiнск — 7.10 19.25 12.15

Вi цебск — 6.59 19.15 12.16

Ма гi лёў — 7.00 19.15 12.15

Го мель — 6.56 19.11 12.15

Гродна — 7.25 19.40 12.15

Брэст — 7.26 19.41 12.15

Ра дыё, пе ра да ча «Па ва-
шых за яў ках».

— Доб ры дзень! Вуч ні 
7 «Б» кла са шко лы ну мар 
21 го ра да N про сяць для 
сва ёй на стаў ні цы па ста віць 
гук бор ма шы ны!

Пас ля та го як се ла за 
руль, акра мя ўпры га жэн няў і 
кас ме ты кі, па ча ла ра да вац ца 
та кім па да рун кам, як лет няя 
гу ма, поў ны бак бен зі ну, но-
выя двор ні кі, ка ніст ра «не за-
мяр зай кі»...

— Учо ра з жон кай у прас 
гу ля лі.

— Гэ та як?
— Я на яе пля ваў, а яна 

шы пе ла...

Гля джу на ся бе ў люс тэр-
ка — за што май му му жу та-
кое шчас це.

...По тым устаю на ва гу — 
ды яшчэ і столь кі!

На ві ны све ту мо ды.
Ра сій скія ку цюр'е рас-

пра ца ва лі для ма ла ма ём-
най част кі на сель ніц тва 
спе цы яль ныя пін жа кі з 
па хам хле ба і агур ка на 
ру ка ве для за нюх ван ня 
га рэл кі.

УСМІХНЕМСЯ
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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 Марыны БЕГУНКОВАЙ.

1840 год — на ра дзіў ся Фран ці-
шак Ба гу шэ віч, бе ла рус кі 

па эт, пра за ік, пуб лі цыст, пе ра клад чык. 
У гіс то рыю Бе ла-
ру сі ўвай шоў як 
ак тыў ны ўдзель-
нік на цыя наль на-
вы зва лен ча га паў-
стан ня 1863 го да 
і як адзін са ства-
раль ні каў бе ла-
рус кай лі та ра тур-
най мо вы. Пра ца-
ваў су до вым вы ка наў цам. З 1884 го да 
жыў і пра ца ваў у Віль ні, быў ад ва ка там 
су до вай па ла ты, вёў у асноў ным спра вы 
ся лян і га рад ской бед на ты. З 1898 года 
жыў у Куш ля нах на Смар гон шчы не. 
Вы даў два паэ тыч ныя збор ні кі «Дуд ка 
бе ла рус кая» (пад псеў да ні мам Ма цей 
Бу ра чок) і «Смык бе ла рус кі» (пад псеў-
да ні мам Сы мон Рэў ка з-пад Ба ры са-
ва), у якіх па ка заў се ля ні на, ка то ра га 
аб дзя лі лі пры ад ме не пры гон на га пра ва, 
аб дзі рае каз на, крыў дзіць суд і цар скія 
чы ноў ні кі. Са цы яль ныя пы тан ні вост ра 
ста вяц ца так са ма ў вер шах Ба гу шэ ві ча 
«Бог не роў на дзе ле», «Ах вя ра» і інш. У 
твор час ці паэ та гу чаць і ма ты вы на цы я-
наль на га ад ра джэн ня.

1917 год — на ўста ноў чым схо-
дзе прад стаў ні коў прад-

пры ем стваў і ўста ноў го ра да быў ство-
ра ны Ві цеб скі Са вет ра бо чых і сал дац-
кіх дэ пу та таў. На ліч ваў ка ля 300 дэ пу-
та таў, з'яў ляў ся най буй ней шым пас ля 
Мінск ага Са ве там у Бе ла ру сі. Пер шым 
да ку мен там Са ве та быў пры ня ты 21 са-
ка ві ка 1917 го да зва рот «Да ўсіх пра-
цоў ных го ра да», у якім га лоў най за да-

чай вы зна ча ла ся ба раць ба з уся ля кі мі 
спро ба мі на ступ лен ня контр рэ ва лю цыі. 
Са вет за клі каў ра бо чых да яд нан ня, да 
ба раць бы за сва бо ду, дэ ма кра тыч ную 
рэс пуб лі ку, лі чыў не аб ход ным ства рэн-
не спе цы яль най ра бо чай мі лі цыі.

1947 год — на ра дзіў ся (в. Вя лі-
кая Кра кот ка Сло нім ска-

га ра ё на) Ана толь Паў ла віч Лі ха цэ віч, 
бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не сель ска гас-
па дар чай ме лі я ра цыі, член-ка рэс пан-
дэнт НАН Бе ла ру сі, член-ка рэс пан дэнт 
Ака дэ міі аграр ных на вук (1996—2002), 
за меж ны член Ра сій скай ака дэ міі сель-
ска гас па дар чых на вук. Аў тар больш як 
250 на ву ко вых прац у га лі не рэ гу ля ван-
ня вод на га рэ жы му сель ска гас па дар-
чых куль тур. Пра па на ваў для ўмоў Бе-
ла ру сі эка ла гіч на бяс печ ную рэ сурса-
з бе ра галь ную тэх на ло гію даж джа ван ня 
сель ска гас па дар чых куль тур.

1952 год — на ра дзіў ся (г. Ба ры-
саў) Мі ка лай Мі ка ла е віч 

Кас цю ко віч, бе ла рус кі фі зік-тэ а рэ тык. 
Адзін з за сна валь ні каў (у 1990—1996 га-
дах — ву чо ны сак ра тар) Бе ла рус ка га фі-
зіч на га та ва рыст ва. Член-ка рэс пан дэнт 
Між на род най ака дэ міі ар га ні за цый ных і 
кі раў ні чых на вук (2000). Аў тар на ву ко-
вых прац па агуль най тэ о рыі ад нос нас ці, 
праб ле мах ар га ні за цыі на ву ко вай дзей-
нас ці, гіс то рыі на ву кі.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, 
па эт, пра за ік, пуб лі цыст:

«Усе шля хі пры вод зяць 
не да Ры ма,

А да род ных вер баў і бя роз».
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 2. Яда ві тае рэ-
чы ва, вы вя дзен ню яго з ар га ніз ма са-
дзей ні чае ўжы ван не бя ро за ва га со ку. 
6. Служ бо вая асо ба пры дып ла ма тыч-
ным прад стаў ніц тве. 8. Па мяш кан не для 
мыц ця, дзе бя ро за вы ве нік да ра жэй шы 
за гро шы. 9. Тое, што тры ма ец ца ў сак-
рэ це; лі чы ла ся, што толь кі дзе цям рас-
кры вае бя ро за свае ... . 12. Тое, што і 
пра ява. 13. Бя ро за вая ... . Ду га па доб ны 
пра лёт па між дзвю ма апо ра мі, уві ты бя-
ро за вы мі га лін ка мі; на Бе рас цей шчы-
не пад ёй пра яз джаў вя сель ны кар тэж. 
14. Пя рэд ні бок ма не ты. 15. «І пад гром 
пту шы ных га ла соў//Да бя ро зы бе лай 
пры хі ну ся —//Бу ду праг на піць са лод-
кі ...». З вер ша П. Пан чан кі «Вяс ною». 
16. Грыб, які рас це на бя ро зе. 17. Вя лі-
кая птуш ка. 18. Унут ра ная ма раль ная 
сі ла. 20. Бяс ко лер ны газ з не пры ем-
ным па хам. 22. Ка лі ло па юц ца пу пыш-
кі на бя ро зе — час се яць ... (прыкм.). 
24. Мес ца кась бы. 25. «Бе лыя бя ро зы//
Спа лі на ўзлес ку,//Як сваю га лоў ку//Уз-
ня ла ...». З вер ша В. Вяр бы «Пра лес ка». 
26. «У вяс нуш ках ...//Сок бя ро за вы п'е». 
З вер ша Я. Пу шчы «Вяс на». 27. «І со ку 
кро пель кі, як ...,//Як град, па сы па лісь 
з бя ро зы». З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая 
зям ля» («Дзядзь ка-ку хар»). 28. Пе ра-
вя за ны ка нец ве ні ка, сна па.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Свой ская жы вё-
лі на, якой на ро гі на дзя ва лі бя ро за вы 
вя нок, каб пе ра сця раг чы яе ад ваў коў. 
3. Рас лі на з бе лы мі яга да мі, якая па ра зі-
туе на бя ро зе. 4. Ста ра жыт на егі пец кая 
ба гі ня жыц ця і зда роўя. 5. Верх ні слой 
бя ро за вай ка ры; на Бе ла ру сі — са мы 
пер шы пісь мо вы ма тэ ры ял. 7. Вул кан 
на вост ра ве Сі цы лія. 8. Прад мет хат-
ня га аб ста ля ван ня. 10. «На ша мо ва — 
... вес ні,//Ак са міт жаў ру ко вае пес ні». З 
вер ша Я. Зо ла ка «На ша мо ва». 11. «За 
пра лес кай вель мі хут ка//За сі не ла ...». 
З вер ша К. Цвір кі «Вяс на». 17. Пуб ліч-
нае вы ступ лен не. 19. «Пад пту шы ны 
ня сме лы ...//Ру ча ін ка з га ры паў зе.//Са-

ка вік — вяс ны ма ла дзік —//Пра ра за ец-
ца па кры се». З вер ша А. Гра ча ні ка ва 
«Ка пя жы...». 21. Сна пы, скла дзе ныя ко-
ну сам. 22. Па хва ла, ад аб рэ нне. 23. ... 

пры ля цеў, вяс на бу дзе (прык.). 24. Ме-
та ліч ная пры ла да для пра са ван ня.
Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,  г. Дзяр жынск.

«Да бя ро зы бе лай пры хі ну ся»

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 2. Так сін. 6. Ата шэ. 8. Лаз ня. 9. Та ям ні ца. 12. Вы ява. 13. Ар-

ка. 14. Аверс. 15. Сок. 16. Ча га. 17. Птах. 18. Дух. 20. Амі як. 22. Хлеб. 24. Па кос. 
25. Пра лес ка. 26. Вяс на. 27. Слё зы. 28. Ка мель.

Па вер ты ка лі: 1. Ка ро ва. 3. Амя ла. 4. Ісі да. 5. Бя рос та. 7. Эт на. 8. Ла ва. 
10. Бя ро за вік. 11. Не за буд ка. 17. Пра мо ва. 19. Ус крык. 21. Ка па. 22. Хва ла. 
23. Бу сел. 24. Прас.

21 СА КА ВІ КА
Су свет ны дзень паэ зіі. За сна ва ны па ра шэн ні 30-й се сіі Ге не раль най 

кан фе рэн цыі ЮНЕС КА ў ліс та па дзе 1999 го да

Будзь пільнымБудзь пільным  ��

НЕ ЗНА Ё МЕЦ 
ПРА СІЎ ГРО ШАЙ

У Мін ску бы лі за фік са ва ныя 
вы пад кі за ва ло дан ня гра ша мі 
ашу кан скім шля хам ча ла ве-
кам, які тэ ле фа на ваў мін ча-
нам, прад стаў ля ю чы ся су пра-
цоў ні кам ДАІ або след чым. 

Ён па ве дам ляў, што ў іх сва я коў 
уз нік лі праб ле мы, для спры яль на-
га вы ра шэн ня якіх не аб ход на яму 
пе ра даць пэў ную су му гро шай, 
па ве да міў ад дзел ін фар ма цыі і 
гра мад скіх су вя зяў ГУ УС Мін гар-
вы кан ка ма. У ад ным з вы пад каў 
зва нок па сту піў дзі ця ці 8 га доў. 
Ча ла век на зваў ся су пра цоў ні кам 
мі лі цыі, ска заў, што баць ка дзі ця-
ці збіў муж чы ну, яко му ця пер на 
ля чэн не па трэб ныя срод кі. Пас ля 
гэ та га зван ка ка ля акна до ма, дзе 
пра жы вае дзі ця, ста яў хло пец і ча-
каў, па куль той скі не яму гро шы. 
Ад нак да до му свое ча со ва вяр ну-
ла ся ма ці, та му гро шай зла мыс нік 
не да ча каў ся і ўцёк.

Для на ступ най сва ёй «ах вя ры», 
так са ма па жы лой жан чы ны, зла-
мыс нік пры ду маў, што яе ўну ка збі-
ла ма шы на. І вы ра шэн не пы тан ня 
каш туе ты ся чу руб лёў. За гра шы ма 
пры еха лі пра ма да до му. Яшчэ адзін 
па доб ны факт ад быў ся з жан чы-
най, якая пра жы вае па пра спек це 
Не за леж нас ці. Ёй па тэ ле фа на ваў 
ні бы та след чы з Санкт-Пе цяр бур га, 
які па ве да міў пра не ка то рыя праб-
ле мы ва ўну ка. Каб да па маг чы яму, 
ба бу ля пе рад ала зла мыс ні ку 10 ты-
сяч до ла раў. Ця пер зла мыс ні ка вы-
шук вае мі лі цыя.
Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by
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