
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ганны, Аляксея, 
Васіля, Захара, Іосіфа, 
Мікіты, Рыгора, Сяргея, 
Феафана, Фядоса, 
Харытона, Якіма.

К. Маўрыцыя, Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.55 19.09 12.14

Вi цебск — 6.44 18.59 12.15

Ма гi лёў — 6.45 18.59 12.14

Го мель — 6.42 18.55 12.13

Гродна — 7.10 19.24 12.14

Брэст — 7.11 19.24 12.13
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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 Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Першая квадра 

17 верасня.

Месяц у сузор’і Рыбы.

22 ВЕ РАС НЯ

1903 год — на ра дзіў ся (го рад 

За слаўе) Хвя дос Шынк-

лер, бе ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў у 

рэ дак цы ях ра ён ных га зет у Баб руй ску 

і Жло бі не, у га зе це «Лі та ра ту ра і мас-

тац тва», ча со пі се «По лы мя рэ ва лю цыі». 

Быў чле нам лі та ра тур на га аб' яд нан ня «Ма лад няк». Ад ным 

з пер шых у бе ла рус кай лі та ра ту ры звяр нуў ся да тэ мы 

ра бо ча га кла са, па каз ваў но выя, ін тэр на цы я наль ныя ад-

но сі ны ся род лю дзей. Аў тар збор ні ка апа вя дан няў «Стрэ-

лач нік Мі гай», апо вес цяў «Сон ца пад шпа лы», «Пульс 

жыц ця» і інш. Пі саў п'е сы, апо вес ці для дзя цей, рэ цэн зіі, 

ар ты ку лы, на ры сы. За гі нуў на фрон це ў 1942 го дзе пад 

Ста лін гра дам.

1943 год — мін скія пад поль шчы кі (А. Р. Ма за нік, 

М. П. Дрозд, М. Б.Осі па ва, Н. В. Тра ян) пад-

кла дзе най у ло жак мі най зні шчы лі кі раў ні ка фа шысц ка га 

аку па цый на га рэ жы му ў Бе ла ру сі гаў ляй та ра В. Ку бэ.

1972 год — згод на з па ста но вай Са ве та Мі ніст-

раў Бе ла ру сі ў Стаўб цоў скім ра ё не Мін скай 

воб лас ці за сна ва ны Ко ла саў скі за каз нік з мэ тай за ха ван ня 

пры род на га комп лек су мяс цін, звя за ных з жыц цём і твор-

час цю на род на га паэ та Бе ла ру сі Яку ба Ко ла са. За каз нік 

уклю чае тэ ры то рыю, пры лег лую да лі та ра тур на-ме ма ры-

яль на га комп лек су Смоль ня ка ля вёс кі Мі ка ла еў шчы на, 

ку ды не ад на ра зо ва пры яз джаў па эт і дзе ў 1912 го дзе 

ад бы ла ся яго пер шая су стрэ ча з Я. Ку па лам; на ва кол лі 

ся дзіб Аль буць, дзе Я. Ко лас жыў у 1890—1902 га дах, і 

Лас ток, дзе прай шлі дзі ця чыя га ды паэ та; уро чы шча Бер-

вя нец (Ду бы) на бе ра зе Нё ма на. У 1990 го дзе на тэ ры то-

рыі за каз ні ка ад кры ты мас тац ка-ме ма ры яль ны комп лекс 

«Шлях Ко ла са».

2005 год — Прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

А. Р. Лу ка шэн ка пад пі саў указ «Аб пар ку 

вы со кіх тэх на ло гій».

Су свет ны дзень без аў та ма бі ля. Пра-

во дзіц ца ў больш як 1100 га ра дах све ту 

па іні цы я ты ве Фран цыі, дзе ўпер шы ню 

гэ ты дзень прай шоў у 1998 го дзе.

1875 год — дзень на ра джэн ня 

Мі ка ло ю са Кан стан ці на са 

Чур лё ні са, лі тоў ска га кам па зі та ра, паэ та, мас та ка. Аў тар 

пер шых лі тоў скіх сім фа ніч ных па эм «У ле се», «Мо ра», сім-

ва ліч ных кар цін «Са на та сон ца», «Са на та вяс ны» і ін шых. 

Па мёр у 1911 го дзе.

1935 год — па ста но вай ЦВК і СНК СССР ва 

Уз бро е ных Сі лах СССР уве дзе на най вы-

шэй шае вай ско вае зван не Мар шал Са вец ка га Са ю за. 

2 ве рас ня 1940 го да ўка зам Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та 

СССР за сна ва ны асаб лі вы знак ад роз нен ня — «Мар шаль-
ская зор ка». Уся го гэ тае зван не атры ма лі 36 пра фе сій ных 
ва ен ных і пяць па лі тыч ных дзея чаў. Ся род пер шых мар-
ша лаў кра і ны бы лі Клі мент Ва ра шы лаў, Аляк сандр Яго раў, 
Мі ха іл Ту ха чэў скі, Ва сіль Блю хе р і Ся мён Бу дзён ны.

1938 год — на ра дзіў ся Дзін 
Рыд, аме ры кан скі спя-

вак у жан ры рок-н-рол і кант ры, ак-
цёр і рэ жы сёр, го ра ча лю бі мы пуб лі-
кай у Са вец кім Са ю зе (з 1972 го да 
жыў у ГДР). Спя вак быў вель мі су пя-
рэч лі вым ча ла ве кам — за ста ваў ся 
па тры ё там сва ёй ра дзі мы, але пры трым лі ваў ся марк сісц кіх 

по гля даў. Шчы ра су ма ваў па ЗША, але кры ты ка ваў дзе ян ні 

аме ры кан скіх ула д і апраўд ваў ра шэн ні, пры ня тыя ў СССР. 

Мно гія лі чы лі Дзі на здрад ні кам, але ён уся го толь кі ад дзя-

ляў лю боў да до ма ад па лі ты кі. Па мёр у 1986 го дзе.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ
— Я та кая пры го жая. Ты 

мя не не вар ты.

— Да вай ты ўвесь свой 

ма кі яж змы еш, по тым па га-

во рым...

Ужы ван не пі ва — гэ та 

сха ва нае жа дан не піць га-

рэл ку.

— Ча му 

вы не зай ма-

е це ся спор-

там?

— Ці ба-

чы це, да сня-

дан ку — цяж-

ка, а пас ля — 

шкод на.

Ма ці з 

сы нам пры-

хо дзяць з 

п р а  г у л  к і . 

У яго ў ру-

ках — вя лі кі 

звя зак па-

вет ра ных ша ры каў. Баць-

ка ўба чыў і ка жа жон цы:

— Ты на вош та яму 

столь кі ша роў ку пі ла? Гро-

шай ня ма на што больш 

тра ціць ці што?

Сын:

— Та та, а ша ры кі мне 

да лі бяс плат на! Па ад ным 

за кож ную мам чы ну куп-

лю!
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ПА ГА РЫ ЗАН-

ТА ЛІ: 1. Шмат-

сту пень ча тая ... . 

Ля таль ны апа рат, 

які пер шы ў све-

це ў XVІІ ста год-

дзі вы най шаў наш 

зям ляк, ура джэ нец 

Ві цеб шчы ны Ка-

зі мір Се мя но віч. 

5. «Ад кры ты імі 

... — // Да лё кая 

ста рон ка». З вер-

ша М. Ма ляў кі 

«Кас  ма  на ў ты» . 

8. Лёг кая па ва-

ло ка з ту ма ну. 

10. «Цу доў ная на-

ша ста рон ка! // 

Ска ры ны ... і Ку-

па лы, // ... Клі му-

ка, Ка ва лён ка». 

З вер ша П. Пан-

чан кі «Мы з тых 

б е  л а  р у  с а ў » . 

12. Пры го жая во-

сень ская квет ка. 

14. Тое, што і з'езд. 

У Мін ску сё ле та, у 

ве рас ні, упер шы ню 

ад быў ся Між на род ны ... Аса цы я цыі ўдзель ні каў кас міч ных 

па лё таў, які са браў больш за 80 кас ма на ўтаў з 17 кра ін 

све ту. 15. Пры вя дзен не ў рух, у дзе ян не. 16. ... Кос берг. Імя 

най буй ней ша га са вец ка га ву чо на га ў га лі не кас ма на ўты кі, 

ура джэн ца Слуц ка. 18. Су зор'е, якое на Бе ла ру сі вы ка рыс-

тоў ва лі ў во сень ска-зі мо вую па ру для вы зна чэн ня ча су. 

19. Зда бы ча пча лы за адзін вы лет. 20. Той, хто зна хо дзіц ца 

ў сва яц тве з кім-не будзь. 21. Ззян не ва кол га ла вы, це ла, 

як німб, арэ ол. 23. Го рад на Мін шчы не, ма лая ра дзі ма 

лёт чы ка-кас ма на ўта Але га На віц ка га. 28. Лас ка вы зва рот 

да муж чы ны (разм.). 30. Паўд нё вае дрэ ва; сма коў ні ца. 

31. Наз ва пер шай са вец кай ар бі таль най стан цыі. 32. «Ска-

ры на, ... ле кар скіх на вук, // У доў гай воп рат цы на ве жы со-

чыць зо ры». З вер ша М. Баг да но ві ча «Без на дзей насць».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. За вост ра ная пал ка. 3. ... га ла веш-

ка не га рыць, а толь кі тлее (прык.). 4. У вя лі кіх га ра дах 

за душ лі вы ту ман. 5. Квад рат ны вы раз каў ня ра на су кен-

цы. 6. Част ка су шы, якая вост рым вуг лом вы хо дзіць у 

мо ра. 7. ... Драз до віч. Імя вы дат на га бе ла рус ка га мас та-

ка, які свае най леп шыя тво ры пры свя ціў тэ ме кос ма су. 

9. У ста ра жыт на рым скай мі фа ло гіі бог па лёў, гор і ля соў. 

11. Неш та за гад ка вае, ча го нель га рас тлу ма чыць (разм.). 

13. Аг ра га ра док на Брэст чы не, ра дзі ма лёт чы ка-кас ма-

на ўта П. Клі му ка, дзе зна хо дзіц ца му зей кас ма на ўты кі. 

16. «... бла кіт най пла не ты». Кні га ка лек ты ву аў та раў аб 

са вец кіх кас ма на ўтах, іх нім жыц ці, пра цы, якая вый шла 

ў свет у 1971 го дзе. 17. Па мят ны ... . Ма ну мент, які пад 

наз вай «Бе ла ру сам — ге ро ям кос ма су» быў уста ноў ле ны 

ў Мін ску сё ле та, 9 ве рас ня. Аў тар — бе ла рус кі скульп тар 

І. Міс ко. 22. ... Ар цем' еў. Імя лёт чы ка-кас ма на ўта, баць ка 

яко га Гер ман, бе ла рус, ура джэ нец в. Друя Брас лаў ска га 

ра ё на. 24. Пра сто ра як рас паў сюдж валь нік ра дыё хваль. 

25. Вы со кае і вуз кае ар хі тэк тур нае збу да ван не. 26. Паў ноч-

ны ве цер. 27. ... — ча ша ча шай (прык.). 29. Раз рэз губ.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

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: 1. Ра ке та. 5. Кос мас. 8. Дым ка. 10. 

Зям ля. 12. Аст ра. 14. Кан грэс. 15. Пуск. 16. Ся мён. 18. 

Ары ён. 19. Нош ка. 20. Сва як. 21. Аў ра. 23. Чэр вень. 28. 

Бра це. 30. Ін жыр. 31. «Мір». 32. Док тар. ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 

2. Кол. 3. Ад на. 4. Смог. 5. Ка рэ. 6. Мыс. 7. Язэп. 9. Фаўн. 

11. Міс ты ка. 13. Та ма шоў ка. 16. Сы ны. 17. Знак. 22. Алег. 

24. Эфір. 25. Ве жа. 26. Норд. 27. Дом. 29. Рот.

Ад праў смс 

на ну мар 1234 

і атры май 

код!


