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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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16 2 лістапада 2019 г.СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Арцёма, 
Германа, Івана, Леаніда, 
Мікалая, Паўла, Пятра.

К. Еўдакіі, Багдана, 
Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.11 17.35 9.24

Вi цебск — 8.04 17.20 9.16

Ма гi лёў — 8.01 17.25 9.24

Го мель — 7.53 17.26 9.33

Гродна — 8.25 17.50 9.25

Брэст — 8.21 17.56 9.35

Месяц
Маладзік

 28 кастрычніка.

Месяц у сузор’і 

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Ка лі на ва шу быц-

цам бы звы чай ную дзяў-
чы ну гро шай сы хо дзіць як 
на пры го жую, зна чыць яна 
ра зум ная.

— Док тар, да па ма жы це 
мне!

— На што скар дзі це ся?

— Мне за 30, я раз ве дзе-
ная і мне АБ СА ЛЮТ НА не 
па да ба ец ца Стас Мі хай лаў!

Най вя лік шым вы на-

ход ніц твам ча ла вец тва па 

ра мон це тэх ні кі да гэ туль 

лі чыц ца ку вал да. Толь кі 
раз мах неш ся — тэх ні ка ад-
ра зу па чы нае пра ца ваць.

Су час нае мыц цё.

За гру зіць праль ную ма-
шы ну: 5 хві лін.

Цыкл мыц ця (хут кі, што-
дзён нае мыц цё): 60 хві лін.

Вы гру зіць бя ліз ну і па ве-
сіць на су шыл ку: 20 хві лін.

Зняць, па пра са ваць, пры-
браць у ша фу: 7—15 ра бо-

чых дзён.
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. «Свя тыя Дзя ды, за вём вас ! Ёсць 

тут усё, што ... даў, чым толь кі ха та ба га та». Та кі мі сло ва-

мі зва лі сва іх прод каў — дзя доў на па мі наль ную вя чэ ру; 

дзень па мя ці прод каў (Дзя ды) ад зна ча ец ца 2-га ліс та па-

да. 5. Тое, што і аб ло га. 8. Ад на са страў, по руч з блі на мі і 

куц цёй, якая па да ва ла ся на Дзя ды, на па мі наль ную вя чэ-

ру. 10. Яшчэ не муж чы на, але ўжо не дзі ця. 11. Той , хто 

жы ве з мі лас ці ны; яго за пра ша лі на па мі наль ную вя чэ ру. 

12. У адзен ні не плы вец, а ў ка жу ху не ... (прык.). 15. Дэ таль 

ха да во га ме ха ніз ма га дзін ні ка. 16. Бу даў ні чы ма тэ ры ял. 

19. «Ад чы ні ла я вок ны для лю бых дзя доў. // А яны за ля це лі 

праз ... ». З вер ша Г. Да шке віч «Дзя ды. Свя тая вя чэ ра». 

21. «... ўсе ад кла дзі це! // На Дзя ды да ма гіл прод каў прый-

дзі це, // Свеч ку за па лі це». З вер ша І. Яра шэ ві ча «Дзя ды». 

23. ... або Га ё вы дзед. Дух, які, па вод ле ве ра ван няў, со чыць 

за па рад кам у ле се. 25. Скла даль нік ле та пі су. 26. Дзе даў-

ская ... . Па су дзі на для яды; у час свя той вя чэ ры кож ны 

ад клад ваў у яе для дзя доў ежу, а ў дзе да ву чар ку ад лі ваў 

на поі. 27. Столь кі ра зоў гас па дар ха ты са свеч кай абы хо-

дзіў на Дзя ды стол, перш чым сес ці вя чэ раць.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Ліс та пад — ве рас нё вы ўнук, каст-

рыч ні каў сын, зі ме род най ... (прык.). 2. Век пра жыць — не 

... сшыць (прык.). 3. ... і ве нік. Тое, што па кі да лі дзя дам 

пас ля мыц ця ў лаз ні. 4. Яз да на ка ні на ўскач. 6. «За ла тая 

асен няя ра ні ца! // Ха раст вом ты на све це ...». З вер ша 

У. Ду боў кі «За ла тая асен няя ра ні ца». 7. «... мёрт вых пра-

цяг ва ец ца ў па мя ці жы вых». Цы цэ рон. 9. Ра бот нік га зе ты, 

вы да вец тва або дру кар ні. 12. «І на дзя ды так са ма ... елі». 

З вер ша Р. Ба ра ду лі на «Чы шчу буль бу». 13. «Ліс та пад, 

за ла ты ліс та пад. // Сне жань — пер шы гус ты ...». З вер ша 

П. Пан чан кі «Род ная мо ва». 14. «Дзе да ва ...». Так на зы-

ва лі апош нія ня зжа тыя ка ла сы. 17. Хаў ту ры, ... . Ад на з 

на зваў во сень скіх дзя доў. 18. Ма га ме тан ства. 20. Пры мус. 

21. «А той дзед бе ла ба ро ды // Толь кі ў ву сы ... пус кае». 

З вер ша Я. Ко ла са «Дзед-госць». 22. Ба ец. 24. Ба бу ля на 

..., а дзед па дро вы (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«СВЯ ТЫЯ ДЗЯ ДЫ, ЗА ВЁМ ВАС!»

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: 1. Бог. 5. За леж. 8. Ве ра шча ка. 

10. Юнак. 11. Жаб рак. 12. Ка сец. 15. Ан кер. 16. Цэг ла. 

19. Сэр ца. 21. Спра вы. 23. Га юн. 25. Ле та пі сец. 26. Міс-

ка. 27. Тры. Па вер ты ка лі: 1. Ба цюх на. 2. Мех. 3. Ва да. 

4. Скок. 6. Ад на. 7. Жыц цё. 9. Ка рэк тар. 12. Клёц кі. 

13. Сне га пад. 14. Ба ра да. 17. Ася ні ны. 18. Іс лам. 20. Ціск. 

21. Смех. 22. Во ін. 24. Печ.

Фота Вікторыі МІРОНЧЫК.

Вер шы — Пі мен ПАН ЧАН КА,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:

А ра дасць — не шум лі вая,

А шчас це — са рам лі вае,

Бя да — зу сім маўк лі вая,

І так, я пра ця бе...

Пры пеў (2 ра зы):

На зы ваў бяз дон ны мі,

Не бы ло яр чэй.

А ця пер бяз до мны я

Без тва іх ва чэй.

Куп лет 2:

Не та му, што вы чар паў

Сі ня ву да дна.

Коль кі го ра вы цер пеў,

Зна еш ты ад на.

Пры пеў (2 ра зы)

Про йг рыш

Куп лет 3 як 1:

А ра дасць — не шум лі вая,

А шчас це — са рам лі вае,

Бя да — зу сім маўк лі вая,

І так, я пра ця бе...

Пры пеў (2 ра зы)

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

Пі мен Пан чан ка (1917—1995). 

На род ны па эт Бе ла ру сі. 

Шмат гран ная паэ тыч ная 

твор часць Пан чан кі знай шла 

сваё ад люст ра ван не ў больш 

чым 30 збор ні ках, вы да дзе ных 

у роз ныя ча сы. Не ка то рыя з іх 

бы лі ад зна ча ны на дзяр жаў ным 

уз роў ні: Лі та ра тур най прэ мі яй 

імя Ян кі Ку па лы за паэ му 

«Па тры я тыч ная пес ня», 

Дзяр жаў най прэ мі яй імя Ян кі 

Ку па лы за збор нік вер шаў 

«Пры свят ле ма ла нак», 

Дзяр жаў най прэ мі яй СССР 

за кні гу вер шаў «Где но чу ет 

жа во ро нок». У 1994 го дзе Пі мен 

Пан чан ка быў абра ны Га на ро вым 

ака дэ мі кам НАН Бе ла ру сі.

ВО ЧЫ 
ТВАЕ


