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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 Анатоля КЛЕШЧУКА.
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1544 год — 

475 га-

доў та му ў да ку мен таль-

ных кры ні цах як мяс тэч-

ка ў скла дзе Ві цеб ска-

га па ве та ўпер шы ню 

згад ва юц ца Гор кі. Яны на ле жа лі кня зям 

Друц кім-Гор скім, Са пе гам, Мір скім, Са-

ла гу бам. У 1857 го дзе го рад атры маў 

герб — на за ла тым по лі тры чор ныя гор кі, 

на кож най з якіх рас це па ад ным зя лё ным 

ко ла се. У 1708 го дзе ў час Паў ноч най 

вай ны тут спы няў ся Пётр І. Пас ля раз гро-

му швед скіх вой скаў ка ля вёс кі Ляс ная ў 

Гор ках зна хо дзі ла ся стаў ка швед ска га 

ка ра ля Кар ла XІІ. У 1812-м праз Гор кі 

прай шлі атра ды на па ле о наў ска га вой-

ска, што на сту па лі на Маск ву. У 1840 го-

дзе ў го ра дзе ад кры ла ся зем ля роб чая 

шко ла, якая ў 1848-м бы ла пе ра тво ра на 

ў Го ры-Го рац кі зем ля роб чы ін сты тут, — 

гэ та бы ла пер шая сель ска гас па дар чая 

вы шэй шая на ву чаль ная ўста но ва ў Ра сіі. 

Пад час паў стан ня 1863 го да го рад за ня лі 

паў стан цы, якіх пад тры ма ла сту дэнц кая 

мо ладзь. За гэ та цар скім ука зам ін сты-

тут быў пе ра ве дзе ны ў Пе цяр бург (1864). 

Сён ня Гор кі — цэнтр Го рац ка га ра ё на 

Ма гі лёў скай воб лас ці.

1570 год — Іван Фё да раў, рус кі 

пер ша дру кар, вы даў у дру-

кар ні, за сна ва най у За блу да ве (Гро дзен-

скі па вет), «Псал тыр с Ча сас лоў цам» — 

бо га слу жэб ную кні гу паў ся дзён ных ма-

літ ваў, якая шы ро ка вы ка рыс тоў ва ла ся ў 

той час як на ву чаль ны да па мож нік. Гэ та 

вы дан не за ха ва ла ся да на шых дзён у 

трох асоб ні ках.

1899 год — на ра дзі ла ся (мяс тэч-

ка Жа лу док) Воль га Ула дзі-

мі ра ўна Га лі на, акт ры са, пе да гог, на род-

ная ар тыст ка Бе ла ру сі. Сцэ ніч ную дзей-

насць па ча ла ў 1917 го дзе. У 1923—1962 

га дах пра ца ва ла ў Бе ла рус кім тэ ат ры імя 

Ян кі Ку па лы. Ва ло да ла та лен там спа сці-

гаць ін тэ ле кту аль ную асно ву воб ра за, 

пе ра да ваць са мыя тон кія ню ан сы ўнут ра-

на га ста ну сва іх ге ра інь. Не паў тор ная вы-

ка наў ца ро ляў гранд-дам — вы тан ча ных, 

гор дых арыс та кра так. Ся род ро ляў: Ма-

рыя Аляк санд раў на («Сям'я» І. Па по ва), 

Ку па ві на («Ваў кі і авеч кі» А. Аст роў ска-

га), Соф'я («Апош нія» М. Гор ка га) і іншыя. 

Шмат га доў вы кла да ла ў Бе ла рус кім тэ-

ат раль на-мас тац кім ін сты ту це. Вы сту па-

ла ў пе ры я дыч ным дру ку з ус па мі на мі пра 

дзея чаў бе ла рус ка га тэ ат ра, з рэ цэн зі я мі 

на спек так лі, ар ты ку ла мі-роз ду ма мі аб 

сут нас ці ак цёр ска га май стэр ства. Па мер-

ла ў 1980 го дзе.

1990 год — у Мін ску ство ра ны 

Дзяр жаў ны му зей гіс то рыі 

тэ ат раль най і му зыч най куль ту ры Бе ла-

ру сі. Пры му зеі дзей ні чае фі лі ял «Гас ці-

ная У. Га луб ка».

1905 год — на-

ра дзіў ся 

Ба рыс Мі хай ла віч Це-

нін, ра сій скі ак цёр, які 

ўва со біў воб раз ка мі-

са ра Мег рэ ў се рыі тэ-

ле па ста но вак па тво-

рах Ж. Сі ме но на і які стаў, па пры знан ні 

фран цуз скіх кі на кры ты каў, са мым леп-

шым Мег рэ. Па мёр у 1990 го дзе.

1910 год — на ра дзіў ся Акі ра 

Ку ра са ва, япон скі кі на рэ-

жы сёр, адзін 

з вя ду чых 

прад стаў ні коў 

гу ма ніс тыч на-

га на прам ку 

ў мас тац тве 

XX стагоддзя. 

У 1948 го дзе 

зняў фільм «П'я ны анёл», пас ля яко га 

да рэ жы сё ра прый шла вя до масць. Зняў 

філь мы «Сем са му ра яў», «Іды ёт», «Дэ рсу 

Уза ла», «Жні вень ская рап со дыя» і іншыя. 

У 1990 го дзе ўда сто е ны прэ міі «Ос кар» 

за да сяг нен ні, якія на тхні лі кі не ма та гра-

фіс таў уся го све ту і ака за лі на іх вя лі кае 

ўздзе ян не. Па мёр у 1998 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Васілісы, Галіны, 
Настассі, Віктара, 
Дзяніса, Кандрата, 
Купрыяна, Леаніда, 
Серафіма.

К. Пелагеі, Фелікса.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.06 19.28 12.22

Вi цебск — 6.55 19.18 12.23

Ма гi лёў — 6.56 19.18 12.22

Го мель — 6.53 19.14 12.21

Гродна — 7.21 19.43 12.22

Брэст — 7.22 19.43 12.21

Месяц
Поўня 21 сакавіка.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ
Ёсць два спо са бы на-

кар міць дзі ця.

Пер шы — бе гаць за ім з 

лыж кай, дру гі — бе гаць ад 

яго з ежай.

І апош ні на шмат больш 

эфек тыў ны.

— Ся мён, ну, мо жа, вы пі ва 

во кам ад кры ваць уме е це?

— Та та!

— Што, «та та»? Я ж па ві-

нен зра зу мець, што ты ў ім 

знай шла.

Жон ка доў га кры ча-

ла на му жа і ўжо ха це ла 

су па ко іц ца, але тут ён ёй 

ска заў: «Су па кой ся»...

— Як спя чы цэ лую га ру 

блі ноў?

— Пра ві ла пер шае: за чы-

ні дзве ры кух ні на шваб ру!

Ка лі са мка ба га мо ла не 

з'я дае са мца пас ля спа-

ра ван ня, гэ та ро біць яе 

ма ма.

ПЫ ТАН НІ:
1. Прад пры ем ства, на якім 

вы раб ля ец ца цэг ла (8).

2. Га да ві на з дня смер ці (6).

3.  Унут ра ны сві  ны 

тлушч (4).

4. Сяб роў ка ня вес ты ў вя-

сель ным аб ра дзе (6).

5. Зор ка, якая па дае (6).

6. Не вя лі кі (час цей за ўсё 

пяс ча ны) вост раў (5).

7. Аб агуль не ная наз ва зла-

ка вых хлеб ных куль тур (7).

8. Ча ра ві кі з гу мы (8).

9. Вя лі кая лод ка, вы дзеў ба-

ная з су цэль на га ка вал ка 

дрэ ва (7).

10. Кніж ная кра ма (8).

11. Цёп лыя кра і ны, ку ды ля-

цяць зі ма ваць пе ра лёт ныя 

птуш кі (5).

12. Баць каў ская спад чы-

на (12).

13. Дзю ба дра пеж най птуш-

кі (5).

14. Бяз меж ны пра стор (6).

15. Прас, які на гра ва юць на 

аг ні (7).

Склаў Іван МАЗУРУК.

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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За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Пры ду ма ем 
дэ віз ак цыі 

«Ты дзень ле су — 
2019»

Чар го вая рэс пуб лі кан-

ская ак цыя з та кой наз-

вай прой дзе ў Бе ла ру-

сі з 13 да 20 кра са ві ка. 

Сё ле та ме ра пры ем ства 

бу дзе пры све ча на Го ду 

ма лой ра дзі мы і 75-год-

дзю вы зва лен ня Бе ла-

ру сі ад ня мец ка-фа-

шысц кіх за хоп ні каў.

Упер шы ню ў рам ках пад-

рых тоў кі да пра вя дзен ня 

ак цыі Мі ніс тэр ства ляс ной 

гас па дар кі пра па нуе бе ла-

ру сам стаць аў та ра мі дэ ві за 

ме ра пры ем ства. Асноў ныя 

па тра ба ван ні да сло га на — 

ён па ві нен быць ёміс ты і ад-

люст роў ваць тэ ма тыч ную 

на кі ра ва насць па дзеі. Паў-

дзель ні чаць у кон кур се мо жа 

лю бы ах вот ны. Для гэ та га да 

6 са ка ві ка ўключ на не аб ход-

на на кі ра ваць свае пра па-

но вы на элект рон ную пош-

ту іnfo@mlh.gov.by. Пас ля 

за кан чэн ня тэр мі ну прыёму 

дэ ві заў ар га ні за цый ны ка-

мі тэт апра цуе да сла ныя 

ва ры ян ты, най леп шы з якіх 

ста не афі цый ным дэ ві зам 

ме ра пры ем ства. Аў тар най-

леп ша га атры мае ад ар га-

ні за та раў ак цыі па мят ны 

су ве нір.

Рэс пуб лі кан ская ак-

цыя «Ты дзень ле су» сё ле-

та прой дзе ўжо 12-ы раз. 

У 2018 го дзе ў ёй пры ня ло 

ўдзел больш за 83 ты ся чы 

ча ла век. Бы ло вы са джа на 

больш за 25 міль ё наў дрэў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

1. Ца гель ня.
2. Угод кі.
3. Здор.
4. Друж ка.
5. Зніч ка.
6. Вы спа.
7. Зба жы на.
8. Гу мо ві кі.

9. Шу га лея.
10. Кні гар ня.
11. Вы рай.
12. Баць каў шчы-
на.
13. Глю га.
14. Без меж.
15. Жа ляз ка.

АД КА ЗЫ:


