
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Людмілы, Віктара, 
Іосіфа, Рыгора.

К. Міхаліны, Міхала.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 7.07 18.51 11.44

Вi цебск — 6.57 18.40 11.43

Ма гi лёў — 6.57 18.41 11.44

Го мель — 6.53 18.38 11.45

Гродна — 7.23 19.07 11.44

Брэст — 7.23 19.08 11.45
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28 верасня 2018 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Месяц
Поўня 25 верасня.

Месяц у сузор’і Шаляў.

29 ВЕ РАС НЯ

1823 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
Смоль га ва, ця пер у Лю бан-

скім ра ё не) Ула дзі слаў Сы ра ком ля (Люд-
вік Кан дра то віч), бе ла рус кі і поль скі па эт. 
Ву чыў ся ў да мі ні кан-
скіх шко лах у Ня сві-

жы і На ва груд ку. У 1841—1844 га дах 
пра ца ваў у Ня свіж скай кан цы ля рыі па 
кі ра ван ні па ме шчыц кі мі ма ёнт ка мі. За 
ўдзел у ан ты ўра да вых ма ні фес та цы ях у 
1861 го дзе быў зня во ле ны ў ві лен скую 
тур му. Дру ка вац ца па чаў у 1844 го дзе. 
Асноў ны кі ру нак твор час ці — тэ ма ба-
раць бы за вы зва лен не ся лян ства ад 
пры го ну. Пер шы дру ка ва ны твор «Паш-
таль ён» у пе ра кла дзе Л. Трэ фа ле ва стаў тэкс там рус кай 
на род най пес ні «Ямщик». У. Сы ра ком ля вы ву чаў гіс то рыю, 
эт на гра фію, фальк лор, мо ву бе ла ру саў. Быў пер шым кры-
ты кам но вай бе ла рус кай лі та ра ту ры. Шы ро ка вы ка рыс таў 
эле мен ты бе ла рус ка га фальк ло ру, апра цоў ваў і пе ра кла даў 
бе ла рус кія на род ныя пес ні. Аў тар «Ка рот ка га да сле да ван ня 
мо вы і ха рак та ру паэ зіі ру сі наў Мін скай пра він цыі», гіс то-
ры ка-края знаў чай пра цы «Ванд роў кі па ма іх бы лых ва ко-
лі цах», шмат лі кіх вер шаў. Па мёр у 1862 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся (г. Пінск) Пётр Юль я на віч 
Кор бут, удзель нік Вя лі кай Ай чын най вай ны, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за. У Чыр во най Ар міі з 1931 го да. 
Скон чыў Ар лоў скую бра ня тан ка вай шко лу і Ва ен ную ака-
дэ мію ме ха ні за цыі і ма та ры за цыі Чыр во най Ар міі. З чэр ве ня 
1941-га — на За ход нім, Паў днё вым, 4-м Укра ін скім фран тах. 
Са жніў ня 1943-га — ка ман дзір тан ка вай бры га ды. Асаб лі-
ва вы зна чыў ся ў лю тым 1944 го да ў ба ях на Ні ка паль скім 
плац дар ме. Тан ка вая бры га да пад яго ка ман да ван нем пра-
рва ла аба ро ну во ра га, зні шчы ла 6 тан каў, 12 са ма ход-

ных ар ты ле рый скіх уста но вак, 47 гар мат, 79 ку ля мё таў, 
22 аў та ма шы ны пра ціў ні ка, 310 гіт ле раў цаў. За гэ тую апе ра-
цыю бры га да ўда сто е на га на ро вай наз вы «Ні ка паль ская». 
За гі нуў у баі ў 1944 го дзе.

1943 год — ЦК КП(б)Б за цвер дзіў пра па но ву 
Мінскага пад поль на га аб ка ма пар тыі аб ства-

рэн ні Мінск ага пад поль на га гар ка ма КП(б)Б. Но вы пад-
поль ны цэнтр ба зі ра ваў ся ў пар ты зан скай зо не пры спец-
атра дзе НКДБ СССР «Мяс цо выя» (ка ман дзір Ваў пша саў). 
Пра па ган дысц кую, ды вер сій ную і раз вед валь ную дзей насці 
пад пол ля ў го ра дзе на кі роў ваў праз су вяз ных.

1943 год — вы зва ле ны го рад Кры чаў Ма гі лёў скай 
воб лас ці. У вы зва лен ні ўдзель ні ча лі 369-я 

страл ко вая ды ві зія 46-га страл ко ва га кор пу са 50-й ар міі 
Бран ска га фрон ту і час ці 10-й ар міі За ход ня га фрон ту.

1829 год — у Лон да не сэ рам Ро-
бер там Пі лем бы ла сфар мі-

ра ва на і па ча ла дзей ні чаць гра ма дзян ская 

па лі цыя Вя лі ка га Лон да на, якая пас ля атры-

ма ла наз ву Скот ланд-Ярд. Пер ша па чат ко-

ва яе штат на ліч ваў 1000 су пра цоў ні каў, 

якія аб слу гоў ва юць тэ ры то рыю ў ра ды у се 

сямі міль, на якой та ды пра жы ва ла два міль ё ны ча ла век. 

Наз ва Скот ланд-Ярд пай шла ад пер ша па чат ко ва га мес ца-

зна хо джан ня штаб-ква тэ ры па лі цыі на ву лі цы Вя лі кі Скот-

ланд-Ярд ва Уай тхо ле. У гэ тым ра ё не не каль кі ста год дзяў 

да та го раз мя шча лі ся мі сіі шат ланд скіх ка ра лёў, а двор, які 

ўтва раў ся не каль кі мі ву лі ца мі, атры маў наз ву «Шат ланд скі 

двор» — Скот ланд-Ярд.

1843 год — на ра дзіў ся Мі ха іл Дзміт ры е віч Ско бе-
леў, вя до мы рус кі ва ен ны дзе яч, ге не рал ад 

ін фан тэ рыі. У Рус ка-ту рэц кую вай ну 1877—1878 га доў па-
спя хо ва ка ман да ваў атра дам пад Плеў най, за тым ды ві зі яй 
у біт ве пры Шып цы-Шэй на ве. Пры зна ны на род ным ге ро ем 
Бал га рыі. Па мёр у 1882 го дзе.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ
Пла ны на ле та: па чаць 

бе гаць ра ні цай, сес ці на 

ды е ту, з'ез дзіць на мо ра, 

за вя заць ку рорт ны ра ман.

Як гэ та — ка нец ве рас ня?..

— Дзя ду ля, вы вы хоў-

вае це ўну ка?

— Так.

— А ён ма цю ка ец ца.

— Дык ён і пай шоў ра на.

Ка лі я ву чыў ся ў шко ле, 

у мя не быў толь кі адзін рэ-

пе ты тар — па пру га!

Што на са май спра ве зна-

чаць сло вы ў ту ра генц твах.

Люкс — стан дарт.

Стан дарт — без кан ды-

цы я не ра.

Эка ном — ту рыс тыч ны 

ін тэр нат.

Ат мас фе ра XVІІІ ста год-

дзя — пры бі раль ня на ву лі цы.

Вы пра ба валь нік тэ ле ві-

за раў улад ка ваў ся яшчэ і 

вы пра ба валь ні кам ка нап 

і ця пер пра цуе на дзве 

стаў кі.
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 3. «Жа-

ні це ся, дзе цю кі,//Я не ва ша...

://Яшчэ за муж не пай ду,//Яшчэ 

ма ла дзень ка». Пры пеў ка . 

8. «Ой, дзеў кі, бя да://За ка го 

я вый шла !//Ні ка ро вы, ні ка ня 

//... чуп ры на пыш на». Пры пеў ка. 

9. «А ў на ша га сва та//Кру гом 

ха ты ..., //Кру гом ха ты зел ле, 

//А ў ха це вя сел ле». Пры пеў ка. 

10. Уза ем нае на вед ван не баць-

коў ма ла дых, якое ад зна ча ец ца 

на дзя вя ты дзень пас ля вя сел-

ля. 13. Ніз кая глі ня ная па су дзі на. 

14. «Раз ду маў ся ...//Ды ў да ло ні 

пле шча:// — Ка лі бу ду жыў-зда-

роў//Ажа ню ся ешча!». З бе ла-

рус кай на род най пес ні «У ме-

ся цы ве рас ні». 15. Жы ва піс на 

бы та выя тэ мы. 16. Ба ба ска ча, а 

... пла ча (прык.). 17. Бе ла рус кая 

ба гі ня, апя кун ка шлю баў. 18. ... і 

дождж на вя сель ны по езд — ба-

га та жыць (прыкм.). 19. Інерт ны 

газ. 21. Аб дым кі — най леп шыя ... 

(прык.). 22. Тра вя ніс тая рас лі на, 

пад зем ныя па раст кі якой ужы ва-

юц ца ў ежу. 25. Элект род з да-

дат ным за ра дам. 26. Вя лі кая ... . 

Наз ва на Бе ла ру сі пе ры я ду ад Ба-

га ча (21 ве рас ня) да Пі лі паў кі (28 

ліс та па да), ка лі пра па ноў ва ла ся 

ра біць вя сел лі. 28. Аў та ма тыч ны 

ме ха нізм для за мы кан ня і раз-

мы кан ня элект рыч на га лан цу га. 

29. Уво сень за ... про сім (прык.). 

30. «Каб жыц цё , як ..., не кру-

ці ла ся, //Каб на ра дасць бы ло 

вам яно». З вер ша А. Ку ля шо ва 

«Вя сел ле».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Ля на-

шых ва рот заў сё ды ... (прык.). 2. Кон ская хва ро ба. 4. Да-

стаў ка па пры зна чэн ні. 5. Бу ды ні на для дроб на га ганд-
лю. 6. Га зе ты, ча со пі сы, тэ ле ба чан не, ін тэр нэт...; усё 
ра зам (аб рэв.). 7. Вя сел лю ка за ла і ... гу ляць ад ня дзе-
лі да чац вяр га (прык.). 11. «А ...,//А ...//Едзе з пес няй да 
ся ла». З пес ні «Ой, мя це лі ца» (сл. А. Дзе ру жын ска га, 
муз. М. Шу мі лі на). 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. Азот нае ўгна ен не. 20. На тое і ..., каб спраў ля лі вя сел лі 

(прык.). 23. Якое се мя, та кое і ... (прык.). 24. «А бо жа мой, 
бо жа мі лы,//На што я жа ніў ся?//Узя ла ... ўку сі ла -// Тры га ды 
ля чыў ся». Пры пеў ка. 26. «Ня хай ... вам не ўбы вае//У жыц ці 
сон ца, кве так». З вер ша Я. Ку па лы «Ма ла дым на вя сел лі». 
27. Ор ган раз мна жэн ня ў гры боў.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

А Ў ХА ЦЕ ВЯ СЕЛ ЛЕ

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. Дзеў ка. 8. Ад на. 9. Мя та. 10. Пад вя сёл кі. 13. Гляк. 14. Дзед-

ка. 15. Жанр. 16. Дзед. 17. Ла да. 18. Снег. 19. Не он. 21. Ле кі. 22. Спар жа. 25. Анод. 

26. Вя сель ні ца. 28. Рэ ле. 29. Стол. 30. Вят рак.

Па вер ты ка лі: 1. Ка ра год. 2. Сап. 4. За воз. 5. Кі ёск. 6. СМІ. 7. Ка чар га. 11. Вя-

се лей ка. 12. Ка ра леў на. 18. Са лет ра. 20. Ня дзе лі. 23. Пле мя. 24. Жон ка. 26. Век. 

27. Аск.


