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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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1447 год — да та пер ша га ле та-

піс на га ўпа мі нан ня пра Ма-

гі лёў скі Свя та-Пра аб ра жэн скі ма нас тыр. 

Ён зна хо дзіў ся не да лё ка ад га рад ской 

ра ту шы пры драў ля най Спа са-Пра аб ра-

жэн скай царк ве. Пры ма нас ты ры зна хо дзі ла ся епіс кап-

ская ка фед ра, дом, дзе жы лі ар хі рэі. У 1748 го дзе бы ла 

ўзве дзе на му ра ва ная царк ва, якая да 1802 го да з'яў ля-

ла ся ка фед раль ным са бо рам Ма гі лё ва. З 1756 апе ку 

над ма нас ты ром ажыц цяў ляў ар хі епіс кап Ге ор гій Ка ніс кі.

Ён за сна ваў пры ім се мі на рыю і ўз вёў но вую му ра ва ную 

царк ву. По бач з ёй быў па бу да ва ны ар хі рэй скі па лац. 

Тут ме ла ся ба га тая біб лі я тэ ка, бы ла на пі са на «Хро ні ка 

Спас ка га ма нас ты ра» — гіс то ры ка-лі та ра тур ны твор, у 

якім рас па вя да ец ца аб рэ лі гій ным жыц ці Ма гі лё ва. У 1918 

го дзе ма нас тыр быў за чы не ны. Бу дын кі па шко джа ны пад-

час Вя лі кай Ай чын най вай ны, а паз ней зне се ны.

1861 год — на ра дзіў ся (бы лы фаль ва рак Па лі-

ва чы, ця пер у Глы боц кім ра ё не) Іг нат Ця-

рэнць е віч Буй ніц кі, бе ла рус кі ак цёр, рэ жы сёр, тэ ат раль ны 

дзе яч. Ства раль нік пер ша га бе ла рус ка га пра фе сій на га 

тэ ат ра, які ў 1910 го дзе атры маў наз ву «Пер шая бе ла рус-

кая тру па Іг на та Буй ніц ка га». З тэ ат рам ез дзіў па Бе ла ру сі 

і за яе ме жа мі. Вы сту паў у Віль ні, Пе цяр бур гу і Вар ша ве. 

Кі ра ваў тэ ат рам, пад трым лі ваў яго ма тэ ры яль на за кошт 

да хо даў са свай го ма ёнт ка. Ста віў п'е сы і іг раў у іх. Чы-

таў про зу і вер шы, спя ваў со ла і ў хо ры, тан ца ваў. Пер-

шы ў Бе ла ру сі звяр нуў ува гу на эс тэ тыч ныя маг чы мас ці 

бе ла рус ка га на род на га тан ца, уз ня ўшы яго да ўзроў ню 

вы со ка га мас тац тва. Іні цы я тар ства рэн ня Пер ша га та-

ва рыст ва бе ла рус кай дра мы і ка ме дыі. Вы ву чаў пес ні і 

тан цы, збі раў узо ры на род на га адзен ня, ар на мен ту. Яго 

дзей насць пад трым лі ва лі пра грэ сіў ныя дзея чы бе ла рус -

кай куль ту ры — Янка Ку па ла, Цёт ка, Змітрок Бя ду ля 

і ін шыя. Па мёр у 1917 го дзе.

1891 год — у Ві цеб ску за сна ва на аб' яд нан не сяс-

цёр мі ла сэр нас ці Та ва рыст ва Чыр во на га 

Кры жа — пер шае ў Бе ла ру сі.

1921 год — Саў нар ка мам БССР бы ло пры ня та 

па ла жэн не аб На род ным ка мі са ры я це за-

меж ных спраў БССР. На ча ле нар ка ма та стаў Стар шы ня 

СНК БССР А. Р. Чар вя коў. За да чай рэс пуб лі кан ска га 

НКЗС бы ло раз віц цё ад но сін рэс пуб лі кі з дзяр жа ва мі і 

на ро да мі, якія не ўва хо дзі лі ў склад РСФСР.

1953 год — пры ня та Па ста но ва Са ве та Мі ніст раў 

СССР аб бу даў ніц тве ў Мін ску га дзін ні ка-

ва га за во да (прад пры ем ства па ча ло сваю дзей насць у 

1956 го дзе).

1862 год — на ра дзіў ся Клод 

Дэ бю сі, фран цуз скі кам-

па зі тар, за сна валь нік му зыч на га ім прэ-

сі я ніз му. Па мёр у 1918 го дзе.

1864 год — бы ла пад пі са на 

Жэ неў ская кан вен цыя аб 

па ляп шэн ні ста но ві шча па ра не ных і хво рых у дзе ю чых 

вой сках — пер шы ў гіс то рыі па ста ян на дзе ю чы шмат ба-

ко вы да га вор, які за клаў асно вы су час на га гу ма ні тар на га 

пра ва.

1904 год — на ра дзіў ся Дэн Ся а пін, буй ны па лі-

тыч ны і дзяр жаў ны дзе яч КНР. Іні цы я тар 

мно гіх дзяр жаў ных рэ фор маў 70—80-х га доў у Кі таі. 

Па мёр у 1997 го дзе.

1941 год — гэ ты дзень увай шоў у гіс то рыю як 

«дзень на ра джэн ня» зна ка мі тых «нар ка-

маў скіх ста гра маў» — Стар шы-

ня Дзяр жаў на га ка мі тэ та аба ро ны 

Іо сіф Ста лін пад пі саў Па ста но ву 

№ 562 «Аб увя дзен ні га рэл кі на 

за бес пя чэн не ў дзе ю чай Чыр во-

най Ар міі», згод на з якой бай цам 

што дня на ле жы ла вы да ваць па 

паў шклян кі «га ру ча га». Тэкст да-

ку мен та аб вя шчаў: «Па чы на ю чы з 1 ве рас ня 1941 го да, 

тым, хто зна хо дзіц ца на пе ра да вой лі ніі дзе ю чай ар міі, 

бу дзе вы да вац ца 100 гра маў га рэл кі (ма цун кам 40 гра-

ду саў) у дзень».

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Аляксея, 
Антона, Дзмітрыя, Івана, 
Мацвея, Пятра, Юльяна, 
Якава.

К. Марыі, Цімафея, 
Цэзара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.59 20.24 14.25

Вi цебск — 5.46 20.17 14.31

Ма гi лёў — 5.49 20.15 14.26

Го мель — 5.50 20.07 14.17

Гродна — 6.15 20.39 14.24

Брэст — 6.19 20.35 14.16

Месяц
Поўня 15 жніўня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

УСМІХНЕМСЯ

Ці праў да, што ў пя соч-

ных га дзін ні ках вы ка рыс-

тоў ва юць прах пунк ту аль-

ных лю дзей?..

Двое сяб роў.

— Коль кі ў ця бе дзяў чат 

бы ло ў пла не сек су?

— У пла не сек су бы ло 

150. Але я вель мі-вель мі 

моц на ад стаю ад пла на.

Вад касць для па лас кан-

ня ро та на асно ве ал ка го-

лю — гэ та мая што дзён ная 

пра вер ка на сі лу во лі.

Дзяў чы на — хлоп цу.

— Я ха чу квет кі, але не 

ха чу ка заць та бе, што ха чу 

квет кі. Та му што ты прос та 

па до рыш мне квет кі, та му 

што я іх ха чу. А я ха чу, каб 

ты па да рыў мне квет кі та-

му, што та бе хо чац ца па-

да рыць мне квет кі, ра зу-

ме еш?..

caricatura.ru

Па га ры зан та лі: 1. «... на ша — сі ла 

на ша, // ... — на шае жыц цё». З вер ша 

В. Го лу ба «Буль ба». 5. Які дзень на 

Яб лыч ны Спас (19 жніў ня) — та кі і на 

... (14 каст рыч ні ка; прыкм.). 9. «Між 

ліс цяў скрозь ко лер чыр во на-ру жо вы: 

// Да спе лі сі нап, і шаф ран, і ...» . З вер -

ша В. Гар дзея «На Яб лыч ны Спас». 

7. Сла ба на цяг ну тая част ка снас ці. 

11. «З буль бы ..., з буль бы ка ша. // 

Пра па дзі ты, до ля на ша». З пры пеў кі 

да бе ла рус кай поль кі. 13. «Ды во сен-

ню за дбай насць і руп лі васць // Ад дзя-

чыць шчод ра хле ба ро ба ...» . З паэ мы 

А. Міц ке ві ча «Буль ба». 15. За яц лі се не 

сяб ра, а ... (прык.). 16. Дзень — баць-

ка, ... — ма ці (прык.). 17. Бат рак у кра і -

нах Ла цін скай Аме ры кі. 18. На што ..., 

ка лі ў сям'і лад (прык.). 24. Буль ба хле-

бу ... (прык.). 26. «Ка паў нам на во чы 

яб лы не вы ..., // На нас ва ліў ся, як снег 

бе лы». З паэ мы Я. Ку па лы «Яна і Я» 

(«Яб лы ні цві туць»). 27. ... шаф ран ны; 

сорт зім няй яб лы ні, рас паў сю джа ны 

на Бе ла ру сі. 28. Што ў жніў ні звя зеш 

у ..., то ўзім ку ўня сеш у ха ту (прык.). 

29. Ад кла дан не са мка мі рыб ік ры. 

30. Сей жы та ў ..., авёс у гразь, то бу-

дзеш князь (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. Ле ка вая мі не-

раль ная ва да. 2. Не тры зям лі (пе-

ран.). 3. У ка го чор на глы ба, у та го 

й хле ба ... (прык.). 4. Каспіратыўная 

су стрэ ча. 5. У ... — па хлеб, у лес — па 

дро вы (прык.). 8. Вок ліч, якім па ну ка-

юць ка ня. 9. «Пе чаў усіх ... — // Буль ба плы ве ў чы гун ку». 

З вер ша С. За кон ні ка ва «До ма». 10. Сорт поз ніх кіс лых 

яб лы каў; сок з ... зні шчае мік ро бы, вы клі ка ныя ды зен тэ-

ры яй. 12. ... (28 жніў ня) — цяг ні буль бу за ка рэн не (прык.). 

14. У даў нія ча сы ра да вое спад чын нае зя мель нае ўла дан не. 

17. Ка рыс нае для зда роўя ар га ніч нае рэ чы ва, шмат яко га 

ўтрым лі ва ец ца ў яб лы ках. 19. «Блін у нас заў сё ды смач-

ны, // Але ... — най смач ней». З вер ша М. Ге ца «Дра ні кі». 

20. Бог Сон ца ў ста ра жыт ных егіп цян. 21. Цём нае воб ла-

ка; (сі нія ... — да цяп ла (прыкм.). 22. Пры мус са брац ца ў 

ад но мес ца. 23. Руч ное пры ста са ван не, якім аб мах ва юц-

ца ў ду ха ту. 24. Ка лі буль ба ёсць, му жы ку не ... (прык.).

25. ... — ле та шась! (прык.)

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

БУЛЬ БЯ НА-ЯБ ЛЫЧ НЫ КА РА ГОД

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Буль ба. 5. Па кроў. 6. Ра нет. 7. Сла бі на.
 11. Му ка. 13. Ні ва. 15. Ежа. 16. Ноч. 17. Пе он. 18. Клад. 24. Пад мо га. 
26. Цвет. 27. Пе пін. 28. Сві ран. 29. Не раст. 30. Пры сак. Па вер ты ка лі:
1. Бар жом. 2. Ло на. 3. Скі ба. 4. Яў ка. 5. По ле. 8. Но. 9. Гас па ды ня. 
10. Ан то наў ка. 12. Ус пен не. 14. Вот чы на. 17. Пек цін. 19. Дра нік.
 20. Ра. 21. Хма ра. 22. Згон. 23. Ве ер. 24. Пост. 25. Спас.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.


