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Філворд

ПЫТАННІ:

Філворды, таксама вядомыя як венгерскія крыжаванкі, уяўляюць сабой
галаваломкі, у якіх патрабуецца знайсці ўсе словы, упісаныя ў квадратную
сетку. На першы погляд літары ўпісаны хаатычна, але на самай справе
ўсе яны з'яўляюцца часткай слоў. Словы могуць выгінацца ў любы бок
пад прамым вуглом, але не перасякаюцца адно з адным.

СЁННЯ

1. Прадпрыемства, на якім
вырабляецца цэгла (8).
2. Гадавіна з дня смерці (6).
3.
Ун у т р а н ы
свіны
тлушч (4).
4. Сяброўка нявесты ў вясельным абрадзе (6).
5. Зорка, якая падае (6).
6. Невялікі (часцей за ўсё
пясчаны) востраў (5).
7. Абагульненая назва злакавых хлебных культур (7).
8. Чаравікі з гумы (8).
9. Вялікая лодка, выдзеўбаная з суцэльнага кавалка
дрэва (7).
10. Кніжная крама (8).
11. Цёплыя краіны, куды ляцяць зімаваць пералётныя
птушкі (5).
12. Бацькаўская спадчына (12).
13. Дзюба драпежнай птушкі (5).
14. Бязмежны прастор (6).
15. Прас, які награваюць на
агні (7).

Месяц

Сонца
Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усход

Захад Даўжыня
дня

Поўня 21 сакавіка.
Месяц у сузор’і
Скарпіёна.

7.06
6.55
6.56
6.53
7.21
7.22

19.28
19.18
19.18
19.14
19.43
19.43

Пр. Васілісы, Галіны,
Настассі, Віктара,
Дзяніса, Кандрата,
Купрыяна, Леаніда,
Серафіма.
К. Пелагеі, Фелікса.

12.22
12.23
12.22
12.21
12.22
12.21

Iмянiны

Склаў Іван МАЗУРУК.
1. Цагельня.
2. Угодкі.
3. Здор.
4. Дружка.
5. Знічка.
6. Выспа.
7. Збажына.
8. Гумовікі.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

9. Шугалея.
10. Кнігарня.
11. Вырай.
12. Бацькаўшчына.
13. Глюга.
14. Безмеж.
15. Жалязка.

АДКАЗЫ:

Запрашальнік

Чарговая рэспубліканская акцыя з такой назвай пройдзе ў Беларусі з 13 да 20 красавіка.
Сёлета мерапрыемства
будзе прысвечана Году
малой радзімы і 75-годдзю вызвалення Белару сі ад ня мец ка-фашысцкіх захопнікаў.
Упершыню ў рамках падрых тоў кі да пра вя дзен ня
акцыі Мініс тэрства лясной
гаспадаркі прапануе беларусам стаць аўтарамі дэвіза
мерапрыемства. Асноўныя
патрабаванні да слогана —
ён павінен быць ёмісты і адлюстроўваць тэматычную
накіраванасць падзеі. Паўдзельнічаць у конкурсе можа
любы ахвотны. Для гэтага да
6 сакавіка ўключна неабходна накіраваць свае прапановы на электронную пошту іnfo@mlh.gov.by. Пасля
заканчэння тэрміну прыёму
дэвізаў арганізацыйны камі тэт апра цуе да сла ныя
варыянты, найлепшы з якіх
стане афіцыйным дэвізам
мерапрыемства. Аўтар найлепшага атрымае ад аргані за та раў ак цыі па мят ны
сувенір.
Рэс пуб лі кан ская акцыя «Тыдзень лесу» сёлета пройдзе ўжо 12-ы раз.
У 2018 годзе ў ёй прыняло
ўдзел больш за 83 тысячы
чалавек. Было высаджана
больш за 25 мільёнаў дрэў.
Сяргей РАСОЛЬКА.
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год
—
475 гадоў таму ў дакументальных крыніцах як мястэчка ў складзе Віцебскага па ве та ўпер шы ню
згадваюцца Горкі. Яны належалі князям
Друцкім-Горскім, Сапегам, Мірскім, Салагубам. У 1857 годзе горад атрымаў
герб — на залатым полі тры чорныя горкі,
на кожнай з якіх расце па адным зялёным
коласе. У 1708 годзе ў час Паўночнай
вайны тут спыняўся Пётр І. Пасля разгрому шведскіх войскаў каля вёскі Лясная ў
Горках знаходзілася стаўка шведскага
караля Карла XІІ. У 1812-м праз Горкі
прайшлі атрады напалеонаўскага войска, што наступалі на Маскву. У 1840 годзе ў горадзе адкрылася земляробчая
школа, якая ў 1848-м была ператворана
ў Горы-Горацкі земляробчы інстытут, —
гэта была першая сельскагаспадарчая
вышэйшая навучальная ўстанова ў Расіі.
Падчас паўстання 1863 года горад занялі
паўстанцы, якіх падтрымала студэнцкая
моладзь. За гэта царскім указам інстытут быў пераведзены ў Пецярбург (1864).
Сёння Горкі — цэнтр Горацкага раёна
Магілёўскай вобласці.
год — Іван Фёдараў, рускі
першадрукар, выдаў у друкарні, заснаванай у Заблудаве (Гродзенскі павет), «Псалтыр с Часаслоўцам» —
богаслужэбную кнігу паўсядзённых малітваў, якая шырока выкарыстоўвалася ў
той час як навучальны дапаможнік. Гэта
выданне захавалася да нашых дзён у
трох асобніках.
год — нарадзілася (мястэчка Жалудок) Вольга Уладзіміраўна Галіна, актрыса, педагог, народная артыстка Беларусі. Сцэнічную дзейнасць пачала ў 1917 годзе. У 1923—1962
гадах працавала ў Беларускім тэатры імя
Янкі Купалы. Валодала талентам спасцігаць інтэлектуальную аснову вобраза,
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1899

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

перадаваць самыя тонкія нюансы ўнутранага стану сваіх гераінь. Непаўторная выканаўца роляў гранд-дам — вытанчаных,
гордых арыстакратак. Сярод роляў: Марыя Аляксандраўна («Сям'я» І. Папова),
Купавіна («Ваўкі і авечкі» А. Астроўскага), Соф'я («Апошнія» М. Горкага) і іншыя.
Шмат гадоў выкладала ў Беларускім тэатральна-мастацкім інстытуце. Выступала ў перыядычным друку з успамінамі пра
дзеячаў беларускага тэатра, з рэцэнзіямі
на спектаклі, артыкуламі-роздумамі аб
сутнасці акцёрскага майстэрства. Памерла ў 1980 годзе.
год — у Мінску створаны
Дзяржаўны музей гісторыі
тэатральнай і музычнай культуры Беларусі. Пры музеі дзейнічае філіял «Гасціная У. Галубка».
год — нара дзіўся
Барыс Міхайлавіч Ценін, расійскі акцёр, які
ўвасобіў вобраз камісара Мегрэ ў серыі тэлепастановак па творах Ж. Сіменона і які стаў, па прызнанні
французскіх кінакрытыкаў, самым лепшым Мегрэ. Памёр у 1990 годзе.
год — нарадзіўся Акіра
Курасава, японскі кінарэжысёр, адзін
з
вядучых
прадстаўнікоў
гуманістычнага на прам ку
ў мас тац тве
XX стагоддзя.
У 1948 годзе
зняў фільм «П'яны анёл», пасля якога
да рэжысёра прыйшла вядомасць. Зняў
фільмы «Сем самураяў», «Ідыёт», «Дэрсу
Узала», «Жнівеньская рапсодыя» і іншыя.
У 1990 годзе ўдастоены прэміі «Оскар»
за дасягненні, якія натхнілі кінематаграфістаў усяго свету і аказалі на іх вялікае
ўздзеянне. Памёр у 1998 годзе.

1990

УСМІХНЕМСЯ
Ёсць два спосабы накарміць дзіця.
Першы — бегаць за ім з
лыжкай, другі — бегаць ад
яго з ежай.
І апошні нашмат больш
эфектыўны.

1905

— Сямён, ну, можа, вы піва
вокам адкрываць умееце?
— Тата!
— Што, «тата»? Я ж павінен зразумець, што ты ў ім
знайшла.

1910

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Жон ка доў га кры чала на мужа і ўжо хацела
супакоіцца, але тут ён ёй
сказаў: «Супакойся»...
— Як спячы цэлую гару
бліноў?
— Правіла першае: зачыні дзверы кухні на швабру!
Калі самка багамола не
з'ядае самца пасля спаравання, гэта робіць яе
мама.

caricatura.ru

Прыдумаем
дэвіз акцыі
«Тыдзень лесу —
2019»

http://www.zviazda.by;

e-mail: info@zviazda.by,
(для зваротаў): zvarot@zviazda.by
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