
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Аляксея, 
Антона, Аркадзя, 
Вячаслава, Дзмітрыя, 
Івана, Пятра, Сяргея, 
Якава, Яфіма.

К. Луізы, Рыгора, Юзафа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.05 20.17 14.12

Вi цебск — 5.52 20.10 14.18

Ма гi лёў — 5.55 20.07 14.12

Го мель — 5.55 20.00 14.05

Гродна — 6.21 20.31 14.10

Брэст — 6.25 20.28 14.03
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
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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.

Месяц
Першая квадра 

18 жніўня.

Месяц у сузор’і Вадаліва.

25 ЖНІЎ НЯ

1938 год — на ра дзіў ся Ге надзь 

Іо сі фа віч Га нуш (в. Гу та 

Уз дзен ска га ра ё на), бе ла рус кі ву чо ны ў 

га лі не эка но мі кі, док тар эка на міч ных на-

вук, пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт НАН 

Бе ла ру сі. Аў тар больш як 200 на ву ко вых 

прац у га лі не эка но мі кі і ар га ні за цыі ага род ніц тва, фар мі-

ра ван ня рын ку між гас па дар чай ка а пе ра цыі, ін тэ гра цыі і 

кі ра ван ня. Пад яго кі раў ніц твам рас пра ца ва на і ўка ра нё на 

ў прак ты ку кан цэп цыя раз віц ця ага род ніц тва ў Рэс пуб лі цы 

Бе ла русь, а так са ма ар га ні за цый на-эка на міч ны ме ха нізм 

эфек тыў на га функ цы я на ван ня ўся го са да ві на-ага род нін-

на га пад комп лек су.

1953 год — на ра дзіў ся (г. По лацк) Ула дзі мір Ар лоў, 
бе ла рус кі пісь мен нік. Пра ца ваў на стаў ні кам 

гіс то рыі ў На ва по лац ку, ка рэс пан дэн там, на мес ні кам рэ-
дак та ра га рад ской га зе ты «Хі мік», рэ дак та рам вы да вец тва 
«Мас тац кая лі та ра ту ра». У тво рах рас пра цоў вае гіс та рыч-
ную тэ ма ты ку. Аў тар 20 кніг про зы, паэ зіі, гіс та рыч ных 
на ры саў і эсэ. Тво ры У. Ар ло ва пе ра кла да лі ся на 25 моў, 
у т. л. на ня мец кую, анг лій скую, поль скую, чэш скую, фран-
цуз скую, эс тон скую, лі тоў скую, сла вац кую, гру зін скую і 
інш. Аў тар сцэ на ры яў на ву ко ва-да ку мен таль ных філь маў 
«Еф ра сін ня По лац кая», «По лац кія ла бі рын ты», «Сі мя он 
По лац кі» і інш.

325 год — за кон чыў ся Пер шы Уся-
лен скі са бор у Ні кеі. Ён быў 

склі ка ны ві зан тый скім ім пе ра та рам Кан-
стан ці нам Вя лі кім для та го, каб па ста віць 
кроп ку ў спрэч цы па між епіс ка пам Аляк-
санд рам і Ары ем. Аляк сандр аб ві на вач-

ваў Арыя ў блюз нер стве, па коль кі той ад маў ляў бос касць 
Хрыс та. Ён сцвяр джаў, што Хрыс тос не Бог, а пер шая і 
най дас ка на лей шая іс то та са ство ра ных Бо гам. На са бо-
ры пры сут ні ча ла мно га епіс ка паў, пас ля пра слаў ле ных 
царк вой у лі ку свя тых (у пры ват нас ці, Мі ка лай, епіс кап Мір 
Лі кій скіх і свя ці цель Спі ры дон Тры мі фунц кі). На пра ця гу 
не каль кіх дзён са бор не мог ла гіч на да ка заць не пра ва ту 
Арыя. Згод на з пад ан нем, до ка зам хрыс ці ян ска га ўяў лен ня 
пра Бо га як пра не па дзель ную Свя тую Трой цу з'я віў ся цуд, 
ство ра ны свя ці це лем Спі ры до нам. Ён узяў у ру кі глі ня ны 

ча ра пок і ска заў: «Бог, як і гэ ты глі ня ны ча ра пок, ёсць Бог 

Ай цец, Бог Сын і Бог Дух Свя ты». Ра зам з гэ ты мі сло ва мі 

з ча рап ка вы рва лі ся язы кі по лы мя, за тым па лі ла ся ва да 

і, на рэш це, утва ры ла ся глі на. Пас ля гэ та га са бор ад хі ліў 

ары ян скае ве ра ву чэн не і за цвер дзіў Сім вал Ве ры для ўсіх 

хрыс ці ян ім пе рыі. Акра мя за цвяр джэн ня Сім ва ла Ве ры 

на са бо ры так са ма бы лі пры ня тыя пра ві лы для вы лі чэн ня 

свя та Вя лі ка дня ў хрыс ці ян.

1918 год — на ра дзіў ся Ле а нард Берн стайн, аме-

ры кан скі ды ры жор, кам па зі тар, пія ніст, адзін 

з най буй ней шых ды ры жо раў XX ста год дзя. Аў тар ба ле таў, 
сім фо ній, мю зік лаў («Вест сай дская гіс то рыя»), му зы кі да 
філь маў. Памёр у 1990 годзе.

1938 год — на ра дзіў ся Фрэ дэ рык Фар сайт, анг-
лій скі пісь мен-

нік, аў тар тры ле раў «Дасье 
Адэ са», «Псы вай ны», «Па-
стыр» і інш.

1943 год — па ча ла ся 
біт ва за Дняп-

ро — на сту паль ная апе ра цыя 
са вец кіх вой скаў су праць фа-
шысц кіх за хоп ні каў.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

Пер шае пра ві ла бай-

цоў ска га клу ба: «Ма ма, 

ён пер шы па чаў!»

Як ад каз ваць на ня зруч-

ныя пы тан ні:

— Ну, пач нём з та го, што 

на гэ тым і скон чым.

Як ка жа ад на мая зна-

ё мая хат няя 

гас па ды ня:

«У лю бой 

не зра зу ме-

лай сі ту а цыі 

ідзі га та-

ваць. Што б 

ні зда ры ла-

ся, усё ад но 

пас ля гэ та-

га ўсе за хо-

чуць ес ці».

— Да ра-

гая, я ду-

маю, што ў 

сям'і трэ ба 

ўсё ра шаць 

ра зам.

— Гэ та пра віль на.

— Та му ідзі сю ды, і бу-

дзем ра зам ра шаць на ша-

му Дзім ку за да чу па ма тэ-

ма ты цы.

Ту рыс там пра па ну юць 

па жыць у «пя ці зор ка вай» 

па лат цы: у ёй ёсць пяць 

дзі рак для зо рак.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Хват, бой-

кі, уда лы ча ла век (разм.). 2. Ад на з 

на зваў Трэ ця га Спа са, які ад зна ча лі 

29 жніў ня. 7. Доб ры Трэ ці Спас — 

узім ку бу дзе ... (прык.). 9. Га лод на му 

хлеб на ўме, а сы та му — ... (прык.). 

10. «О, ... ! Хле ба па шцы! // За ва-

шу пра цу — вам па клон!». З вер ша 

Т. Дзям' я на вай «Хлеб». 11. «На ву-

лі цы су ха ..., // Пай ду за муж за Пі-

лі па». З пры пеў кі. 13. Гор кая ча сам 

..., ды хлеб ад яе са лод кі (прык.). 

14. Ма гут ная жы вё лі на. 18. Жа но чая 

пры чос ка. 19. Пры га жосць. 20. Не-

вер ша ва ная лі та ра ту ра. 21. Мес ца 

для ля жан ня. 23. Тое, што і ікол. 

24. Мес ца ка ля вёс кі, дзе па сец ца 

жы вё ла. 26. Цвёр дыя дух мя ныя пла-

ды паўд нё ва г а дрэ ва. 30. Вя лі кае 

хле ба роб чае свя та, якое ад зна ча лі 

28 жніў ня («... пры ня се хле ба чыс та-

га») (прык.). 32. Умоў ная ве лі чы ня, 

ад нос на якой вы зна ча ец ца тэм пе ра-

ту ра ча го-не будзь. 33. Квет ка, крас-

ка (па эт.). 34. Па чы наль нік, за чын-

шчык ча го-не будзь. 35. Рэ чы ва, якое 

вы клі кае бра джэн не, за кі сан не.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Чыя ..., та го і 

хлеб (прык.). 3. Ін ды ві ду ум. 4. За сея-

нае по ле. 5. Спіс з пе ра лі чэн нем ча-

го-не будзь. 6. ... ру кам, што пах нуць 

збож жам (прык.). 8. ..., або ла ян ка; 

яна не да зва ля ла ся ў ха це, ка лі вы-

пя ка лі хлеб. 12. Ка лі жу ра вель ад-

ля ціць да Трэ ця га Спа са, то на ... 

(14 каст рыч ні ка) бу дзе ма роз на (прыкм.). 15. ... на арэ хі — ... хле ба на 

на ступ ны год (прыкм.). 16. Трэ ці Спас — бя ры ру ка ві цы ў ... (прык.). 

17. ... ву чыць, а жыц цё вы хоў вае (прык.). 20. «І хле бу ніз кі, да зям лі, // 

Ад даў ..., як бра ту». З вер ша М. Тан ка «Прыт ча пра хлеб». 22. Гуль ня 

з драў ля ны мі ша ра мі. 25. У ка го чор на ..., у та го і хле ба скі ба (прык.). 

27. Вуз кая па лос ка зям лі, ус ка па ная на ага ро дзе. 28. Гна ёк ды лу-

бі нок — хле ба і на дру гі ... (прык.). 29. На ся ко мае-па ра зіт; не ка лі на 

Трэ ці Спас, да ўзы хо ду сон ца, пра во дзі лі аб рад іх вы гнан ня з ха ты, 

пры гэ тым пры га вор ва лі: «Прый шоў Спас, штоб не бы ло ... у нас». 

31. Сей жы та ў пры сак, ... у гразь, то бу дзеш князь (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

ПРА ЧЫС ТАЯ ПРЫ НЯ СЕ 
ХЛЕ БА ЧЫС ТА ГА

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Зух. 2. Спа жын кі. 7. Квас. 

9. Рай. 10. Хле ба ро бы. 11. Лі па. 13. Пра ца. 14. Зубр. 

18. Кук ла. 19. Кра са. 20. Про за. 21. Ля жак. 23. Клык. 

24. Вы ган. 26. Ай ва. 30. Пра чыс тая. 32. Нуль. 

33. Квет. 34. За пя ва ла. 35. За квас ка.

Па вер ты ка лі: 1. Зям ля. 3. Асо ба. 4. Ні ва. 

5. Пе ра лік. 6. Хва ла. 8. Свар ка. 12. Па кро вы. 

15. Ура джай. 16. За пас. 17. Шко ла. 20. Па клон. 

22. Кра кет. 25. Глы ба. 27. Гра да. 28. Га док. 

29. Клоп. 31. Авёс.
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