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25 кастрычніка 2019 года.

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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26 КАСТ РЫЧ НІ КА

1810 год — на ра дзіў ся (ма ён так 

За ба лац це, ця пер у Мёр скім 

ра ё не) Ген рых Мі хай ла віч Дма хоў скі, бе ла-

рус кі скульп тар. Адзін з кі раў ні коў рэ ва лю-

цый на га ру ху ў Бе ла ру сі, Літ ве і Поль шчы. 

У 1828 го дзе скон чыў Ві лен скі ўні вер сі тэт. 

Пас ля раз гро му паў стан ня 1830—1831 га доў эміг ра ваў у 

Фран цыю, дзе вы ву чаў скульп ту ру і пра ца ваў скульп та рам 

у Па ры жы, з 1851-га — у ЗША. У 1861 го дзе вяр нуў ся на 

ра дзі му. Удзель ні чаў у пад рых тоў цы паў стан ня 1863—1864 

га доў. Ства рыў пом ні кі ге ро ям паў стан ня 1848 го да ў Поз на-

ні, бюс ты Т. Кас цюш кі, У. Сы ра ком лі, ме даль ён з сі лу э та мі 

па ве ша ных дзе каб рыс таў. За гі нуў у баі ў 1863 го дзе.

1921 год — на ра дзіў ся (Ор ша) Мі ка лай Ля вонць-

е віч Час нык, Ге рой Са вец ка га Са ю за (1944). 

У пе ры яд Вя лі кай Ай чын най вай ны на фрон це з 1941 

го да — быў лёт чы кам-зні шчаль ні кам, ка ман дзі рам авія-

эс кад рыл лі пал ка асо ба га пры зна чэн ня. Здзейс ніў 685 

ба я вых вы ле таў. 7 лі пе ня 1944 го да збі ты ў баі, тра піў у 

па лон. Ад хі ліў пра па но ву аб су пра цоў ніц тве з во ра гам, 

пас ля ча го быў ад праў ле ны ў ла гер смер ці Бу хен вальд. 

Удзель ні чаў у паў стан ні ва ен на па лон ных гэ та га канц ла-

ге ра ў 1945 го дзе. Пас ля вай ны слу жыў у Са вец кай Ар міі. 

Па мёр у 1993 го дзе.

1959 год — на ра дзіў ся (вёс ка Га рош каў Рэ чыц-

ка га ра ё на) Ана толь Сыс, бе ла рус кі па эт. 

Пас ля служ бы ў вой ску пра ца ваў у вет каў скай ра ён най га-

зе це «Пе ра мо га Каст рыч ні ка», на Бе ла рус кім тэ ле ба чан ні. 

У 1987 го дзе Сыс быў ся род за сна валь ні каў су пол кі ма ла-

дых пісь мен ні каў «Ту тэй шыя». Пры жыц ці паэ та вый шлі 

тры збор ні кі яго вер шаў: «Агмень», «Пан лес», «Сыс». 

Па мёр у 2005 го дзе. Пас ля смер ці Ана то ля Сы са што год 

у каст рыч ні ку на яго ра дзі ме ў Га рош ка ве ла дзіц ца тра-

ды цый нае свя та паэ зіі ў го нар паэ та, у якім бя руць удзел 

яго  зем ля кі, сяб ры, а так са ма вя до мыя бе ла рус кія паэ ты, 

бар ды і мас та кі.

1959 год — на ра дзі ла ся 

(Мінск) Зоя Ва лян-

ці наў на Бе ла хвос цік, акт ры са, 

на род ная ар тыст ка Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь. У 1982 го дзе скон чы ла 

Бе ла рус кі тэ ат раль на-мас тац кі ін-

сты тут. Слу жыць у На цы я наль ным 

ака дэ міч ным тэ ат ры імя Я. Ку па-

лы. Ся род ро ляў: Паў лін ка, Ален ка 

(«Паў лін ка», «Ту тэй шыя» Я. Ку па-

лы), Юлія («Іды лія» В. Ду ні на-Мар-

цін ке ві ча), Але на («Князь Ві таўт» 

А. Ду да ра ва) і мно гія ін шыя. Зай-

ма ец ца так са ма вы клад чыц кай ра бо тай. Вы кла дае май-

стэр ства ак цё ра ў БДАМ. З'яў ля ец ца мас тац кім кі раў ні ком 

кур са ак цё раў дра ма тыч на га тэ ат ра і кі но.

1880 
год — на ра дзіў ся Дзміт рый 

Мі хай ла віч Кар бы шаў, ра-

сій скі і са вец кі ва ен ны ін жы нер, ге не рал-

лей тэ нант ін жы нер ных войск, пра фе сар, 

док тар ва ен ных на вук, Ге рой Са вец ка га 

Са ю за (1946, па смя рот на). У 1911—1914 

га дах кі ра ваў рэ кан струк цы яй Брэсц кай 

крэ пас ці. Удзель нік Пер шай су свет най і Гра ма дзян скай 

вой наў. З 1926-га быў на вы клад чыц кай ра бо це, пра фе сар 

шэ ра гу ва ен ных ака дэ мій. Аў тар ра бот па ва ен на-ін жы нер-

ным мас тац тве і ва ен най гіс то рыі. У чэр ве ні 1941 го да ін-

спек та ваў бу даў ніц тва ва ен ных ума ца ван няў ка ля Грод на. 

У па чат ку Вя лі кай Ай чын най вай ны ўдзель ні чаў у аба рон-

чых ба ях за Грод на, у ра ё не Ваў ка выс ка, у вы ва дзе час цей 

3-й і 10-й ар мій з акру жэн ня. У лі пе ні 1941-га, вы хо дзя чы з 

акру жэн ня, быў кан ту жа ны ў ба ях ка ля Ма гі лё ва і тра піў у 

па лон. Ад хі ліў пра па но вы гіт ле раў цаў аб су пра цоў ніц тве. 

Вёў ан ты фа шысц кую пра па ган ду ў ла ге рах. За ка та ва ны 

гіт ле раў ца мі ў ла ге ры Маў тгаў зен (Аў стрыя) у 1945 го дзе. 

Яго імем на зва ны ву лі цы ў га ра дах Бе ла ру сі.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Златы, Веньяміна, 
Карпа, Мікіты.

К. Людмілы, Люцыяна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.57 17.49 9.52

Вi цебск — 7.50 17.36 9.46

Ма гi лёў — 7.48 17.39 9.51

Го мель — 7.41 17.39 9.58

Гродна — 8.12 18.04 9.52

Брэст — 8.09 18.09 10.00

Месяц
Апошняя квадра

 21 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Шаляў.

УСМІХНЕМСЯ
Па ста віў са бе на бу-

дзіль нік трэк Воль гі Бу за-

вай. Ця пер устаю на пяць 

хві лін ра ней за бу дзіль-

нік.

Муж на бі рае ў по шу ка ві-

ку: «Як ад роз ніць тэ ле па та 

ад шы за фрэ ні ка?»

Го лас жон кі з кух ні:

— Шы за фрэ нік ця бе б 

ужо за біў!

Ха ла дзіль нік — мой са-

мы бліз кі ся бар. Ён ужо 

двац цаць га доў ста іць у 

мя не на кух ні і ні ра зу не 

ска заў, што піць ха лод нае 

пі ва — гэ та шкод ная звыч-

ка. А тры мае бы лыя жон кі 

ка за лі...

Га лі на (у пе ра кла дзе з 

грэ час кай) — здоль ная ад-

мя ніць па куп ку.

ca
ric
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ra

.ru

Да Дня це шчы

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. Це шчы ... 

ад пе чы да па ро га (прык.). 7. ... — 

пер шы муж чы на, у яко га не бы ло 

це шчы (прык.). 8. «Жа ні хом ка лі 

ха дзіў, // Це шча бы ла як ... . // А ця-

пер гу дзе і джа ліць, // Як са праўд-

ная аса». Пры пеў ка. 9. «Больш за 

ўсё на сця рож ва юць дзве рэ чы: 

гром ся род чыс та га не ба і це шча, 

якая пра па нуе зя цю сто гра маў на 

...». Цы та та не вя до ма га аў та ра. 

12. «Ка за лі, ... наш вель мі ха рош, 

// Аж у сва та доў гі бус лаў нос». 
З пры пеў кі. 13. Пай шоў у ..., за-
стаў ся без са роч кі (прык.). 14. «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». 
15. Мя нуш ка са ба кі з апа вя дан-
ня А. Куп ры на «Бе лы пу дзель». 
16. Ха це ла ма ма за па на, ды ... ўзяў 
(прык.). 17. ... на па рог — це шча за 
пі рог (прык.). 18. Той, хто схіль ны 

бу я ніць (разм.). 20. На грош ..., а 

на ўсё ся ло дзі ва (прык.). 21. Ігол-

ка па доб нае ліс це хвой ных дрэў. 

24. Смех сме хам, а ... на бок (прык.). 

25. Крыўд ны жарт з ка го-не будзь, 

ча го-не будзь. 26. «Та кіх краль ні дзе 

ня ма, // Як ты, мі лая ... . // Да ця бе я 

бег, спя шаў ся, // Ды мой ла паць раз-

вя заў ся». З вер ша Я. Ко ла са «Іг-

ры шча». 27. Ка ро ву б'юць за зык, 

а ба бу за ... (прык.). 28. «За ла тое 

вя сел ле — ... ле бя дзі най вер нас-

ці». І. Шэ ве леў.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. «Ой, ... мая, 

// Дроб на руб ле ная. // Не ца луй 

мя не, мой мі лы, // Я на пуд ра ная». 

Пры пеў ка. 2. Адзін ка элект рыч на га су пра ціў лен ня. 4. Дзі кі 

гор ны ба ран. 5. Бяд няк (разм.). 6. «Вы дам це шчу за муж. 

Маг чы мыя ... або аб мен». Аб' ява на слу пе. 10. «Тэ атр ёсць 

... ад люст роў ваць». К. Ста ні слаў скі. 11. Це шча — не ..., 

не пе ра до рыш (прык.). 17. «Це шча мая го рай лі ха ман кі. 

// Боршч ва ры ла, пра лі ла // Зя цю на ...». Пры пеў ка. 19. 

«Ах ты це шча мая, // Не хва лі сва ёй дач кі: // Яе лы тач кі, 

як ..., // Су хія кум пяч кі». Пры пеў ка. 22. «Це шча к зя цю 

прый шла ў ... . // Ой, сяр дзі ты быў той зяць». З вер ша 

Я. Ко ла са «Зяць». 23. «Ой, ... мая, // Дай ва ды на піц ца: 

// Тваю доч ку люб лю // І бу ду жа ніц ца». Пры пеў ка. 

27. Роў, кру ты бе раг.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

ЗЯЦЬ НА ПА РОГ — ЦЕ ШЧА ЗА ПІ РОГ

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 3. Да ро га. 7. Адам. 8. Лі са. 9. Па хмел ле. 12. Сват. 

13. Проч кі. 14. Па ра. 15. Ар то. 16. Та та. 17. Зяць. 18. Бу ян. 20. Пі ва. 21. Іг лі-

ца. 24. Жарт. 25. На смеш ка. 26. Ку ма. 27. Язык. 28. Сім вал. Па вер ты ка лі: 

1. Ка пус та. 2. Ом. 4. Ар хар. 5. Га ляк. 6. Да пла та. 10. Мас тац тва. 11. Па да ру нак. 

17. За пят кі. 19. Ні тач кі. 22. Гос ці. 23. Це шча. 27. Яр.

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

— Та та, 
ты гэ ты ўзро вень 
так не прой дзеш...


