
Філворд
Філ вор ды, так са ма вя до мыя як вен гер скія 

кры жа ван кі, уяў ля юць са бой га ла ва лом кі, 

у якіх па тра бу ец ца знай сці ўсе сло вы, упі са ныя 

ў квад рат ную сет ку. На пер шы по гляд лі та ры 

ўпі са ны ха а тыч на, але на са май спра ве ўсе яны 

з'яў ля юц ца част кай слоў. Сло вы мо гуць 

вы гі нац ца ў лю бы бок пад пра мым вуг лом, 

але не пе ра ся ка юц ца ад но з ад ным.
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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 Настассі Фота Настассі ІГНАЦЬЕВАЙІГНАЦЬЕВАЙ..

23 ЛІ ПЕ НЯ

1560 год — у 

м я с  т э ч  к а 

За блу да ва Гро дзен ска га 

па ве та (сён ня тэ ры то рыя 

Поль шчы) з Маск вы пе-

ра ся лі лі ся пер ша дру ка ры 

Іван Фё да раў і Пётр Мсці сла вец. Тут у ма-

ёнт ку гет ма на ВКЛ Хад ке ві ча бы ла за сна-

ва на За блу даў ская дру кар ня.

1775 год — у Ві цеб ску па бу да ва на 

ра ту ша, пом нік ар хі тэк ту ры 

поз ня га ба ро ка і кла сі цыз му (на мес цы зга-

рэ лай драў ля най ра ту шы XVІ ста год дзя). 

Сён ня тут раз мя шча ец ца Ві цеб скі аб лас ны 

края знаў чы му зей.

1820 год — на ра дзіў ся Ян Ка зі мір 

За ві ша, бе ла рус кі ар хе о лаг. 

Ад ным з пер шых да сле да ваў ста ян кі ка-

мен на га ве ку на тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Вы-

ву чаў пы тан ні за ся лен ня ста ра жыт ны мі 

людзь мі бе ра гоў рэк Ві ліі, Дняп ра і Нё ма-

на, міг ра цыю і куль тур ныя су вя зі сла вян. 

За сна ваў і вы да ваў «Ар хеа ла гіч ныя ве да-

мас ці». Па мёр у 1887 го дзе.

1941 год — на род ныя паэ ты Бе ла-

ру сі Ян ка Ку па ла і Якуб Ко лас 

звяр ну лі ся да бе ла рус ка га на ро да з за клі-

кам раз гар нуць ба раць бу су праць аку пан-

таў; зва рот на дру ка ва ны ў фор ме ліс тоў кі і 

на кі ра ва ны са ма лё та мі ў тыл во ра га.

1774 год — двац-

ца ці ты сяч-

ная ар мія Емяль я на Пу га-

чо ва ўвар ва ла ся ў Ка зань 

і ўчы ні ла там ма са вую раз-

ню і па гро мы. На на ступ ны 

дзень паў стан цы бы лі вы бі тыя з го ра да 

цар скі мі вой ска мі пад ка ман да ван нем пал-

коў ні ка Іва на Мі хель со на (1740—1807). 

Пры хіль ні кі Пу га чо ва па нес лі ве лі зар ныя 

стра ты, а част ка яго вой ска бы ла ўзя тая 

ў па лон. З не вя лі кім атра дам ка за коў Пу-

га чоў пе ра пра віў ся на пра вы бе раг Вол гі. 

Пры ход Пу га чо ва ў Па вол жа па слу жыў сіг-

на лам да ўспыш кі ся лян ска га ру ху. Пры на-

блі жэн ні ар міі паў стан цаў ся ля не рас праў-

ля лі ся з мяс цо вы мі ўла да мі і пры мы ка лі да 

Пу га чо ва. Пас ля гэ та га Пу га чоў вы ра шыў 

іс ці на Дон, да ка за коў. У жніў ні ка ля Чор-

на га Яра паў стан цаў су стрэ ла ар мія Мі-

хель со на. Апош нюю ў гіс то рыі Ся лян скай 

вай ны буй ную біт ву пу га чоў цы прай гра лі, 

ня гле дзя чы на тое, што зма га лі ся доб лес-

на. Толь кі за бі ты мі Пу га чоў стра ціў больш 

за дзве ты ся чы ча ла век, шэсць ты сяч бы ло 

ўзя та ў па лон.

1915 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Ма ту соў скі, са вец кі па эт. 

У га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны быў на 

фрон це ва ен ным ка рэс пан дэн там. Аў тар 

паэ тыч ных збор ні каў «Ка лі слу ха ем Маск-

ву», «Ву лі ца мі ру». Яго вер шы «Школь ны 

вальс», «Пад мас коў ныя ве ча ры», «На бе-

зы мен най вы шы ні», «З ча го па чы на ец ца 

Ра дзі ма» і ін шыя ста лі па пу ляр ны мі пес-

ня мі. Ён так са ма на пі саў тэкс ты пе сень да 

філь маў «Вер ныя сяб ры», «Вы пра ба ван не 

вер нас ці» і ін шых. Па эт ства рыў сцэ на рыі 

хра ні каль на-да ку мен таль ных філь маў «Ра-

бінд ра нат Та гор», «Ме ло дыі Ду на еў ска га». 

Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР. Па мёр 

у 1990 го дзе.

1944 год — са вец кія вой скі вы-

зва лі лі вяз няў фа шысц ка га 

канц ла ге ра Май да нак на тэ ры то рыі аку-

па ва най Поль шчы.

1952 год — гру па «Сва бод ныя 

афі цэ ры» на ча ле з пал коў ні-

кам Га маль Аб-

дэль На сэ рам 

ар га ні  за ва ла 

змо ву су праць 

егі пец ка га ка-

ра ля Фа ру ка І 

і ажыц ця ві ла 

дзяр жаў ны пе-

ра ва рот. Ка роль быў вы му ша ны ад ра чы ся 

ад пра сто ла на ка рысць свай го 7-ме сяч на-

га сы на Ахме да Фу а да ІІ. Яго па ла цы і боль-

шая част ка ба гац ця бы лі кан фіс ка ва ныя. 

Го дам паз ней Егі пет быў аб ве шча ны рэс-

пуб лі кай, а вяс ной 1954 го да яго прэ зі дэн-

там стаў кі раў нік пе ра ва ро ту — пал коў нік 

Га маль Аб дэль На сэр (1918—1970), лі дар 

араб скай на цыі, які ўзяў курс на вы ка ра-

нен не анг ла-аме ры кан ска га па на ван ня на 

Ся рэд нім і Бліз кім Ус хо дзе.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Антона, 
Апалона, Данілы, Пятра.

К. Брыгіты, Ганны, Яны, 
Апалінара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.08 21.23 16.15

Вi цебск — 4.51 21.20 16.29

Ма гi лёў — 4.58 21.13 16.15

Го мель — 5.02 21.02 16.00

Гродна — 5.25 21.37 16.12

Брэст — 5.33 21.30 15.57

Месяц
Поўня 17 ліпеня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
Жы веш поў ным, на сы-

ча ным жыц цём, а по тым 

аказ ва ец ца, што прос та пе-

ра яда еш.

— Што горш за ўсё ў 

бес пра цоўі?

— Скла да на су стра кац-

ца са сва ёй дзяў чы най, бо 

яе муж увесь час до ма.

У та го, хто гу ляў у тэт рыс, 

ня ма праб лем з рас ста ноў кай 

бруд на га по су ду ў ра ка ві не.

ca
ric

atu
ra

.ru

ПЫ ТАН НІ:
1. Буль бі на, якая за пе ча на 

на вог ні шчы (7);

2. Прад пры ем ства па вы-

твор час ці алею (6);

3. Ме та ліч ная ра шот ка на 

акне (5);

4. Тоў стая жэрд ка для пры-

ціс кан ня се на (6);

5. Жа лез ныя ві лы (5);

6. Ста ры конь (8);

7. Ка шу ля з вы шыў кай (9);

8. Уз бу джа ны стан хат ніх 

жы вёл, вы клі ка ны ўку са мі 

гі заў (3);

9. На ра джэн не Пра свя той 

Ба га ро дзі цы (5);

10. Сум ка, якую но сяць на 

по ясе (6);

11. Ня ско ша ная на зі му 

тра ва (4).

Склаў Іван МА ЗУ РУК.

АД КА ЗЫ:
1. Пя чо нік;

2. Алей ня;

3. Кра ты;

4. Ру бель;

5. Са хор;

6. Шаў люж ка;
7. Вы шы ван-
ка;
8. Гіз;
9. Ба гач;
10. Ша бе та;

11. Ві ша.

«Мсці ўцы: Фі нал» 
ста ла са май 

ка са вай кінастужкай
Блок бас тар «Мсці ўцы: 

Фі нал» стаў са мым ка-

са вым філь мам у гіс то-

рыі. Каб па біць рэ корд, 

па стаў ле ны дзе сяць 

га доў та му «Ава та рам» 

Джэй мса Кэ ме ра на, 

апош няй част цы шмат-

га до вай се рыі кі на кам-

па ніі Marvel спат рэ бі ла-

ся 13 тыд няў пра ка ту.

Па ста не на 22 лі пе ня трох-

га дзін ны фільм «Мсціўцы: 

Фі нал», зня ты бра та мі Эн та-

ні і Джо Ру со, са браў у пра-

ка це па ўсім све це больш 

як 2,790 міль яр да до ла раў і 

та кім чы нам абы шоў «Ава-

тар» (збо ры 2,789 міль яр да 

до ла раў). Пры чым асноў ную 

част ку збо раў пры нес лі па-

ка зы не ў ЗША (854 міль ё-

ны до ла раў), а ў за меж ных 

кі на тэ ат рах. Пра тое, што 

бу дзе ўста ноў ле ны но вы рэ-

корд, кі раў нік сту дыі Marvel 

Ке він Фай гі за явіў не каль-

кі дзён та му на фес ты ва лі 

Comіc-Con, дзе прад стаў ляў 

на ступ ныя пра ек ты з кі на су-

све ту Marvel.

На огул, спіс 10 са мых 

ка са вых філь маў у гіс то-

рыі на па ло ву скла да ец ца з 

па пя рэд ніх час так су пер ге-

рой ска га кі на ко мік са. Так, 

фільм «Мсці ўцы: Вай на бяс-

кон цас ці» 2018 го да зай мае 

5-е мес ца з ка са вы мі збо ра-

мі ў 2,04 міль яр да до ла раў, 

«Мсці ўцы» 2012 го да — на 

7-м мес цы з 1,51 міль яр да 

до ла раў, «Мсці ўцы: Эра Аль-

тро на» 2015 го да зай ма юць 

9-е мес ца з 1,4 міль яр да 

до ла раў, а за мы кае топ-10 

ле таш няя «Чор ная пан тэ ра» 

(1,34 міль яр да до ла раў).

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.


