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Iмянiны
Пр. Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра, Фёдара.

К. Мілены, Рафала, 
Роберта, Фелікса, 
Феліцыі, Францішка, 
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Месяц
Маладзік 17 студзеня.

Месяц у сузор’і Цяльца

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 9.09 17.35 8.26

Вi цебск — 9.04 17.19 8.15

Ма гi лёў — 8.59 17.25 8.26

Го мель — 8.49 17.28 8.39

Гродна — 9.23 17.51 8.28

Брэст — 9.18 17.58 8.40
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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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УСМІХНЕМСЯ

Гро шы ў бан кі ра мо жа 
ада браць толь кі хі рург пад 
нар ко зам.

У сту дэнц кай аў ды то рыі, 
вы клад чык:

— Вы ста рас та? Да вай це 
за лі коў кі, хто сён ня здаў.

— Вось.

— На га дай це, які курс?

— Па кур се Нац бан-
ка, як і да маў ля лі ся.

Жан чы на па він на 
ве даць дзве рэ чы: 
ца ну са бе і наз ву га-
лак ты кі, ад куль яна, 
зор ка та кая, зва лі ла-
ся на ва шу га ла ву...

Пе рад вя сел лем:

— І за пом ні, дач ка: 
умен не на кар міць муж-
чы ну ро біць лю бую жан-
чы ну ў два ра зы пры га-
жэй шай і на два па ме ры 
па вя ліч вае яе гру дзі!

А на па іць — усё пе-
ра лі ча нае мож на яшчэ 
па мно жыць на два!

Баць ка, як са мы моц-
ны ча ла век у сям'і, апош-
ні ка рыс та ец ца зуб ной 
па стай.

Пар ная кан суль та цыя ў 
псі хо ла га — гэ та ка лі за твае 
гро шы, у тва ёй пры сут нас ці, 
тва ёй жон цы тлу ма чаць, ча-
му ты ду рань.

24 СТУ ДЗЕ НЯ

1853 год — да та на ра джэн ня 
(в. Ма лыя Бакш ты, ця пер 

у Ма ла дзе чан скім ра ё не) Соф'і Ка ва-
леў скай, бе ла рус кай фальк ла рыст кі, 
эт ног ра фа і пісь мен ні цы. Вы ву ча ла 
ма тэ ры яль ную і ду хоў ную куль ту ру бе-
ла ру саў, са бра ла ка лек цыю прад ме таў 

на род ных ра мёст ваў, тво раў мас тац тва, а так са ма ма-
тэ ры я лы пра паў стан не 1863—1864 га доў на Мін шчы не. 

Па мер ла ў 1918 го дзе.

1895 год — у Мін ску ўве дзе на ў дзе ян не пер шая 

элект ра стан цыя. Зна хо дзі ла ся на пра вым бе-

ра зе Свіс ла чы, по бач з су час ным бу дын кам Бе ла рус ка га 

дзяр жаў на га цыр ка. Гэ та да зво лі ла ўста на віць 390 лям паў на-

паль ван ня: 140 для асвят лен ня ву ліц Пет ра паў лаў скай, Пра-

аб ра жэн скай, Гу бер на тар скай, За хар' еў скай, 140 у зі мо вым 

і лет нім тэ ат рах і 110 — у пры ват ных спа жыў цоў. Га ра джа не 

хут ка аца ні лі пе ра ва гу но ва га ві ду асвят лен ня, і ўжо праз тры 

га ды го рад меў 1100 лям паў на паль ван ня ў 16 све чак: 240 на 

ву лі цах, 420 у тэ ат рах і 430 у пры ват ным спа жы ван ні.

1905 год — на ра дзіў ся (в. Плот ні ца, ця пер у Сто-

лін скім ра ё не) Іван Ва сі ле віч На здрын-Плат-
ніц кі, удзель нік ба раць бы за ўма ца ван не са вец кай ула ды 
ў за ход ніх аб лас цях Бе ла ру сі. Пас ля ўз'яд нан ня За ход няй 
Бе ла ру сі з БССР у 1939 го дзе быў су пра цоў ні кам Сто-
лін ска га ра ён на га ад дзе ла НКУС. У па чат ку Вя лі кай Ай-
чын най вай ны па кі ну ты ў ты ле і вы кон ваў да ру чэн ні па 
ар га ні за цыі ды вер сій на ва ро жых ка му ні ка цы ях. У каст-

рыч ні ку 1941 го да схоп ле ны гіт ле раў ца мі, але яму ўда ло ся 
здзейс ніць гру па вы па бег, ва я ваў у пар ты зан скім атра дзе 
Укра ін ска га пар ты зан ска га злу чэн ня. Пас ля вы зва лен ня 
ра ё на пра ца ваў у кры мі наль ным вы шу ку Сто лін ска га ра-
ён на га ад дзе ла мі лі цыі. За гі нуў пры вы ка нан ні служ бо вых 
аба вяз каў у 1944 го дзе.

1848 год — на ра дзіў ся Ва сіль 
Іва на віч Су ры каў, рус кі 

жы ва пі сец-пе ра-
соў нік, пра ва дзей-
ны член Пе цяр-
бург скай ака дэ міі 
мас тац тваў. Увай-
шоў у гіс то рыю 

жы ва пі су як аў тар ма ну мен таль ных 
кар цін на тэ мы рус кай гіс то рыі. Ся род 
іх: «Ра ні ца стра лец кай ка ры», «Ба я-
ры ня Ма ро за ва», «Мен шы каў у Бя ро-
за ве», «Пе ра ход Су во ра ва праз Аль пы» і ін шыя. Па мёр у 
1916 го дзе.

1953 год — на ра дзіў ся Юрый Баш мет, ра сій скі 
аль тыст і ды ры жор, на род ны ар тыст Ра сіі. 

Ар га ні за тар і мас тац кі кі раў нік Дзяр жаў на га ка мер на га 
ар кест ра «Са ліс ты Маск вы». Пра фе сар Мас коў скай кан-
сер ва то рыі, ства рыў і ўзна ча ліў ка фед ру экс пе ры мен таль-
на га аль та. За сна валь нік і стар шы ня жу ры пер ша га ў Ра сіі 
Між на род на га кон кур су аль тыс таў у Маск ве. Ство ра ны 
ім Між на род ны даб ра чын ны фонд за сна ваў прэ міі імя 
Д. Д. Шас та ко ві ча за вы дат ныя да сяг нен ні ў га лі не су свет-
на га му зыч на га мас тац тва.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ : 
3. Раз на від насць кры жа-
ван кі. 8. «Ся дзе ў сан кі ско-
ра // Бе лая ...» З вер ша 
В. Раб ке ві ча «Едзе во сень». 
9. Зва ра най ры бе ... не па-
трэб на (прык.). 10. «За ку ка-
ва ла ... на круч ку, // Ды па дзя-
куй, зяць, цё шчы за дач ку». 
З вя сель най пры пеў кі. 13. Та-
ды ... ажэ ніц ца, як лы сы вол 
аце ліц ца (прык.). 14. Жа ніц-
ца — не ... на дзець (прык.). 
15. Асоб ны зды мак на фо та-, 
кі на плён цы. 16. Даў га но гая 
птуш ка, якая бы ла свя шчэн-
най у Cтаражытным Егіп це. 
17. «Ён бя ля вы, я чар ня ва: // 
Бу дзе ... ку ча ра ва». З бе ла-
рус кай на род най пес ні «Ой, 
ля це лі гу сі з бро ду». 18. «Не 
стой, ..., у па ро зе, // Як га рох 
пры да ро зе, // А сту пай, сва-
ток, шы рэй». Вя сель ная пры-
пеў ка. 19. Дзік. 21. Япон ская 
га рэл ка. 22. «На вя сель ны 
по езд па да юць зяр ня ты, // 
Каб два ім ... со неч най бы-
ла». З пес ні «Вя сел ле» (сл. 
І. Ці таў ца, муз. А. Чы ну ка»). 
25. Да дат ны элект род. 
26. «Ды вый дзі це на ха тач-
ку,  / Ды пач ні це ..., вя сел лей-
ка вя сё лае». З вя сель най пес-
ні «Ка ра вай ніч кі». 28. То не ..., 

што з ку мам не пі ла (прык.). 

29. Май стар сва ёй спра вы. 

30. Звы чаі, по гля ды, якія пе-

ра да юц ца ад па пя рэд ніх па-

ка лен няў на ступ ным.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Жа-

ні це ся, ..., // Я не ва ша дзеў-

ка: // Яшчэ за муж не пай ду, // 
Яшчэ ма ла лет ка». Пры пеў-
ка. 2. Струн ны шчып ко вы ін-
стру мент у кра і нах Ус хо ду. 4. Жы лое па мяш кан не на суд не. 
5. «Я над зе ну плац це бе ла // І пай ду з ім пад ...». З пры пеў кі. 
6. ... на га ду Юр'і, ды абод ва дур ні: уво сень ха лод ны, а 
ўвес ну га лод ны (прык.). 7. Вя сел лю ка за ла і ... гу ляць ад 
ня дзе лі да чац вяр га (прык.). 11. Свя та (28 ліс та па да) па-
чат ку шас ці тыд нё ва га Пос ту, да яко га ра і ла ся спраў ляць 
вя сел лі. 12. «Як ..., ма ла дая, // Хоць ты ма люй на аб ра зы». 
З вер ша Я. Маль ца «Вяс ко вае вя сел ле». 18. «Га рыць бор, 

га рыць бор, // Га рыць і ... . // А хто ж мя не па ца луе — // 

Та му бу ду жон ка». Пры пеў ка. 20. Жа ніх вя сё лы — уся му 

вя сел лю ... (прык.). 23. Мес ца, па якім мож на аб' ехаць. 24. 

«Су пы ніў ся ... пад вяр бой гус той, // Ца ла ваў Алё ну Ян ка над 

ва дой». З пес ні «Руч ні кі» (сл. В. Вяр бы, муз. М. Пят рэн кі). 

26. Адзін ка вы мя рэн ня ма гут нас ці элект рыч на га то ку. 27. 

Ор ган раз мна жэн ня ў гры боў.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ. 

г. Дзяр жынск.

«На вя сель ны по езд 
па да юць зяр ня ты»

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: 3. Скан ворд. 8. Зі ма. 9. Ва да. 10. Зя зю лень ка. 13. Юзік. 14. Ла паць. 

15. Кадр. 16. Ібіс. 17. Па ра. 18. Сват. 19. Вепр. 21. Са кэ. 22. Да ро га. 25. Анод. 26. Вя сел-
лей ка. 28. Ку ма. 29. Спец. 30. Тра ды цыя.

Па вер ты ка лі: 1. Дзе цю кі. 2. Саз. 4. Ка ю та. 5. Вя нец. 6. Два. 7. Ка чар га. 11. Пі лі паў ка. 
12. Ка ра леў на. 18. Са сон ка. 20. Ра дасць. 23. Аб' езд. 24. Гне ды. 26. Ват. 27. Аск.
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