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Пр. НАРАДЖЭННЕ 
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Месяц
Маладзік 20 верасня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.53 19.11 12.18

Вi цебск — 6.43 19.01 12.18

Ма гi лёў — 6.43 19.01 12.18

Го мель — 6.40 18.57 12.17

Гродна — 7.09 19.26 12.17

Брэст — 7.10 19.26 12.16
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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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21 ВЕ РАС НЯ
Між на род ны дзень мі ру. У 1981 го-

дзе на XXXVІ се сіі Ге не раль ная Асамб-
лея ААН пры зна ла, што пад тры ман-
не мі ру як на між на род ным, так і на 
на цыя наль ным уз роў ні з'яў ля ец ца 
га лоў най мэ тай Аб' яд на ных На цый 
у ад па вед нас ці са Ста ту там ААН, 
і пры ня ла ра шэн не аб мэ та згод нас ці 
аб вя шчэн ня спе цы яль на га дня, пры-
све ча на га ўма ца ван ню ідэа лаў мі ру 
ся род усіх на цый і на ро даў. Між на-
род ны дзень мі ру 2017 го да прой дзе 
пад дэ ві зам «Ра зам на ка рысць мі ру: 
па ва га, бяс пе ка і год насць для ўсіх».

1792 год — на цы я наль ны 
кан вент Фран цыі пры-

няў дэ крэт аб ад хі лен ні ка ра ля Лю-
до ві ка XVІ ад ула ды. Праз не каль кі 
ме ся цаў ка роль бу дзе ад да дзе ны пад 
суд і 21 сту дзе ня 1793 го да па ка ра ны 
на гіль я ці не.

1866 год — 
на ра-

дзіў ся Гер берт Уэлс, 
анг лій скі пісь мен нік 
і пуб лі цыст, ро да па-
чы наль нік на ву ко-
ва-фан тас тыч най 
лі та ра ту ры ХХ ста-
год дзя і най буй ней шы май стар кры-
тыч на га рэа ліз му. За сваё твор чае 
жыц цё на пі саў ка ля 40 ра ма наў і вя лі-
кую коль касць апа вя дан няў, не каль-
кі дзя сят каў тво раў па фі ла соф скай, 
са цы я ла гіч най і гіс та рыч най праб ле-
ма ты цы з па лі тыч ны мі і са цы яль ны мі 
пра гно за мі, не каль кі кніг для дзя цей 

і аў та бія гра фію. Тво ры Уэл са пе ра-
кла дзе ны на мно гія мо вы све ту, па 
яго ра ма нах па стаў ле на не каль кі 

філь маў. Ён трой чы быў у Ра сіі — 

у 1914, 1920 і ў 1934 га дах. Яго гу тар-

ка з У. Ле ні ным ста ла вя до мая дзя-

ку ю чы кні зе «Ра сія ў змро ку» (1920). 

Прак тыч на ўсё жыц цё Уэлс пра жыў 

у Лон да не, але час та вы сту паў з лек-
цы я мі ў мно гіх га ра дах і шмат па да-
рож ні чаў, быў двой чы жа на ты. Па мёр 
у 1946 го дзе ў Лон да не.

1902 год — на ра дзіў ся (Лат-
вія) Пёт р Мі ра но віч, бе-

ла рус кі мас так. Скон чыў Лат вій скую 
ака дэ мію мас тац тваў у 1937 го дзе. 
Зай маў ся асвет ніц твам і раз віц цём 

бе ла рус кай шко лы ў Лат віі. Ства-

рыў парт рэ ты вя до мых бе ла рус кіх 

дзея чаў роз ных ча соў: Я. Ку па лы, 

Ф. Ска ры ны, Л. Са пе гі. Аў тар кар-
цін «Над Дзві ной», «Бе ла рус кія эміг-
ран ты», «У Аль пах» і ін шых. Па мёр 
у 1990 го дзе.

1932 год — 85 га доў та му на-
ра дзіў ся (г. Мінск) Да ір 

Слаў ко віч, бе ла рус кі пісь мен нік. Аў тар 
апо вес цяў «Я вяр ну ся, ма ма!», «Алея 
Не вя до ма га сал да та», «Я ў ра бо чыя 
пай ду» і ін шых. Вы даў збор нік са ты ры 
і гу ма ру «Фір мен ны сро дак».

Пі мен ПАН ЧАН КА, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

«Кож ны год да нас пры хо дзіць но вым,

Ады хо дзіць змроч ным і ста рым».

Фота Ірыны СІДАРОК.

Па га ры зан та лі: 3. Ту-
рызм — ... мно гіх лю дзей, але 
толь кі не мно гія ад праў ля юц-
ца ў шлях (прым.). 5. Пры бор 
для вы мя рэн ня прой дзе най 
ад лег лас ці ў кро ках, які ўва-
хо дзіць у экі пі роў ку ту рыс та. 
9. Дрэн ная ... лепш, чым дрэн-
ны спа да рож нік (уз бек ская 
прык.). 10. Кам па нія, якая 
спе цы я лі зу ец ца на са стаў-
лен ні ту рыс тыч ных марш ру-
таў. 11. Кра і на ў Паўд нё вай 
Аме ры цы, дзе наш зям ляк, 
па да рож нік, ву чо ны-да след-
чык Іг нат Да мей ка лі чыц-
ца на цы я наль ным ге ро ем. 
13. Лёг кая по рыс тая вул ка-
ніч ная па ро да. 16. Пра сто-
ра, да ля гляд. 17. Даў ней шы 
на род ны бе ла рус кі струн ны 
му зыч ны ін стру мент. 18. Не 
бой ся да ро гі, бы лі б зда ро выя 
... (прык.). 19. Мы з та бою, як 
ры ба з ва дою: ты на дно, а 
я на ... (прык.). 22. Пос пех. 
23. Ра ка, пра вы пры ток Пры-
пя ці. 27. Тая, што зна хо дзіц-
ца ў да ро зе. 30. Ядо мы грыб. 
31. Кра і на ў Азіі, у да сле да-
ван ні якой вы зна чыў ся па-
да рож нік і ге ог раф, асвет нік 
М. Пржа валь скі, ка ра ні ро ду 
яко га на Бе ла ру сі. 32. Еду ці-
ха — са мной ..., еду ско ра — 
са мной го ра (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. Спе цы яль ная скрын ка з на бо рам ле каў; 
рэч, не аб ход ная ў тур па хо дзе. 2. Ра ка на Ві цеб шчы не, ле вы 
пры ток За ход няй Дзві ны. 3. Паўд нё ва а ме ры кан ская рас лі-
на і тра вя ны чай з яе. 4. Цвёр ды мі не рал. 5. Ліп кае рэ чы ва. 
6. Мяс цо васць, звы чай на глу хая (пе ран.). 7. Га рад скі па сё лак 
на Гро дзен шчы не, які пры цяг вае шмат лі кіх ту рыс таў з уся го 
све ту. 8. Па ра дак саль ная рэч ... ; у со неч ны дзень спі на мок-
рая, а ў лі вень су хая (ту рысц кая прык.). 12. Тое, што і ліс це. 
13. Га ры зан таль нае пе ра крыц це ў кор пу се суд на. 14. Ту рысц-
кі ... . Шлях ру ху ту рыс таў. 15. Ігол ка па доб нае ліс це хвой ных 
дрэў і кус тоў. 20. «Ту рызм як ... — страш на брыд ка, але за-
цяг вае». Афа рызм не вя до ма га аў та ра. 21. «... — най леп шы 
ад па чы нак, але ад па чы нак лепш за ту рызм». П. Дах. 24. 
Воль на му — ..., ха дзя ча му — шлях (прык.). 25. У рэ лі гіі звыш-
на ту раль ная іс то та . 26. За прэж ка з двух ко ней. 27. Фор ма 

вет лі ва га зва ро ту да гра ма дзян ін шых кра ін. 28. Грунт пад 
ва дой ва да ёма, ра кі, мо ра. 29. «Па знан не кра ін све ту — упры-
го жан не і ... ча ла ве ча га ро зу му». Ле а нар да да Він чы.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. 

г. Дзяр жынск.

Ту рызм — най леп шы ад па чы нак

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы: Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 3. Ма ра. 5. Кро ка мер. 9. Пал ка. 

10. Ту ра пе ра тар. 11. Чы лі. 13. Пем за. 16. Аб сяг. 17. Лі ра. 
18. Но гі. 19. Бе раг. 22. Уда ча. 23. Стыр. 27. Па да рож ні ца. 
30. Ры жык. 31. Ман го лія. 32. Лі ха.

Па вер ты ка лі: 1. Ап тэч ка. 2. Ула. 3. Ма тэ. 4. Агат. 
5. Клей. 6. Кут. 7. Мір. 8. Рук зак. 12. Ліс то та. 13. Па лу ба. 
14. Марш рут. 15. Іг лі ца. 20. Га рэл ка. 21. Ту рызм. 24. Во ля. 
25. Анёл. 26. Па ра. 27. Пан. 28. Дно. 29. Ежа.

Заў зя ты ры бак, ад праў-
ля ю чы сы на на пер шае 
спат кан не, трой чы плюе 
ў яго на ўда чу.

Дач ка пы та ец ца ў ма ці:
— Ма ту ля, ка лі я вы рас ту, 

у мя не бу дзе муж?
— Бу дзе, ка лі вы рас цеш 

ра зум най і доб рай...
— А ка лі дрэн най і дур-

ной?

— Та ды ў ця бе іх бу дзе 
не каль кі.

Пас ля пер ша кра са віц ка-

га жар ту 14-га до вай дач кі 

«Він шую! Ты хут ка ста неш 

ба бу ляй!» ма ма спа кой на 

за сну ла толь кі ў на ступ-

ным го дзе...

На валь ні цы ця пер не тыя, 

што бы лі 20 га доў та му: да 

вы бу ху гро му да да ец ца выц-

цё сіг на лі за цыі аў та ма бі ляў і 

ла ян ка з на го ды знік ла га ін-

тэр нэ ту...

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

БІ ЛЕ ТЫ Ў РА СІЮ: 
СЕ ЗОН НЫЯ ЗНІЖ КІ

Бе ла рус кая чы гун ка су мес на 
з ААТ «Ра сій скія чы гун кі» пра-
па нуе ў ве рас ні і каст рыч ні ку 
се зон нае зні жэн не кош ту пра-
ез ду на цяг ні ках, якія ідуць у зно-
сі нах з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй. 
З 18 ве рас ня ў ад но сі нах да жніў-
ня бя гу ча га го да зні жэн не скла-
дзе ка ля 20 пра цэн таў, па ве да мі-
лі ў прэс-цэнт ры ма гіст ра лі.

На прык лад, з на зва най да ты кошт 
пра ез ду ў ку пэй ным ва го не хут ка га 
цяг ні ка №26 Мінск—Маск ва зні зіц ца 
на 32 руб лі і скла дзе 136,81 руб ля, у 
плац карт ным ва го не — на 17 руб лёў 
і скла дзе 75,32 руб ля.

Акра мя та го, за хоў ва ец ца і пры-
мя нен не зні жак: да 15 пра цэн таў — у 
за леж нас ці ад тэр мі наў на быц ця пра-
яз ных да ку мен таў для ку пэй ных ва го-
наў і ва го наў СВ; 10 пра цэн таў — пры 
пра ез дзе па са жы ра на ба ка вых мес-
цах у плац карт ным ва го не; 10 пра цэн-
таў — пры ад на ча со вым афарм лен ні 
пра яз ных да ку мен таў «ту ды і на зад» 
пры пра ез дзе ў ва го нах СВ і ку пэй ных 
ва го нах асоб ных цяг ні коў.

Так са ма пры пра ез дзе ар га ні за-
ва ных груп па са жы раў за хоў ва юц ца 
зніж кі да 30 пра цэн таў ад агуль на га 
кош ту пра ез ду пры на быц ці гру па во-
га бі ле та ў за леж нас ці ад коль кас ці 
па са жы раў у гру пе.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




