
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Імя свя то га, 

у го нар яко га 14 лю та га ад зна ча ец ца 

свя та за ка ха ных. 4. Для доб ра га ка та 

і ў лю тым ... (прык.). 8. Ра зум ны ... ро-

біць сям'і свя та (прык.). 9. Зі ма ма роз-

ная — ... спя кот нае (прыкм.). 11. Злу ец-

ца лю ты ..., што яму ма ла дней да дзе-

на (прык.). 12. Сцю дзён ны ... — ка жух 

зноў ку адзень (прык.). 14. «Лю біць ... 

наш Ягор ка, // Ну а сан кі лю бяць гор ку». 

З вер ша Г. Аў ла сен кі «Як Ягор ка ехаў 

з гор кі». 16. ... На ву мен ка. Імя бе ла рус-

ка га пісь мен ні ка, пра фе са ра, док та ра 

фі ла ла гіч ных на вук, удзель ні ка Вя лі кай 

Ай чын най вай ны; 16 лю та га — 95 га доў 

з дня яго на ра джэн ня. 17. «Лепш бы, да-

чур ка, твае гу бы ба ле лі ад па ца лун каў, 

чым ... ад камп'ю  та ра». Цы та та не вя до-

ма га аў та ра; 14 лю та га — Дзень кам-

п'ю тар шчы ка. 20. ... бу шу юць — вяс ну 

чу юць (прык.). 21. «Як ... на не бе на чуе, 

// Як блу кае ў ле се мядз ведзь». З вер ша 

Я. Ку па лы «Хлоп чык і лёт чык»; 9 лю та-

га — Дзень ра бот ні каў гра ма дзян скай 

авія цыі. 25. На ... ка пель — ура джай на 

пша ні цу (прыкм); свя та ..., або Грам ні цы, 

ад зна ча лі 15 лю та га. 28. Лю таў скі ... вяс-

ной пах не (прык.). 29. «Шпар ка ... ім чац ца 

у по лі, // Сум на бо мы гу дзяць пад ду гой». 

З вер ша М. Баг да но ві ча «Зі мо вая да ро-

га». 30. Пуб ліч нае вы ка нан не му зыч ных і 

ін шых тво раў. 31. Шэ раг тво раў, ну ма роў, 

якія пе ра да юц ца па ра дыё, тэ ле ба чан ні; 

13 лю та га — Су свет ны дзень ра дыё.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. ..., Ба каг рэй, Зі-

ма бор; на род ныя наз вы ме ся ца лю та га. 

2. «Вя сё лы ме сяц ... , // Мя це лі цай рас-

ку ты, // Шу мі, вят ра мі грай». З вер ша 

М. Страль цо ва «Ме сяц ...». 3. Ула дар, 

ма нарх (устар.). 5. Ка лі ... устае на зад нія 

ла пы і па чы нае скрэб ці сця ну — бу дзе за-

ві ру ха (прыкм.). 6. ... на дрэ вах — да ма-

ро зу (прыкм.). 7. Рух у па вет ры. 10. Снеж-

ныя шмат кі буй ныя — бу дзе ... (прыкм.). 

13. Не да стат ко вая пра пе ча насць хле ба. 

15. Ад хо ды пры ма ла цьбе. 18. Рыб ная 

гас па дар ка. 19. У лю та га два сяб ры: ... 

і за веі (прык.). 22. Служ бо вая асо ба пры 

дып ла ма тыч ным прад стаў ніц тве; 10 лю-

та га — Дзень дып ла ма тыч на га ра бот ні ка. 

23. Ад на ... ты ся чы лю дзей ву чыць (прык.). 

24. Зор нае ... на Тры фа на (14 лю та га) — 

поз няя вяс на (прыкм.). 26. Лю ты — ... звя-

ры ных вя сел ляў (прык.). 27. «О мат чы на 

...! Ма лен ства вяс на!». З вер ша А. Ба чы-

лы «Мат чы на ...»; 21 лю та га — Між на род-

ны дзень род най мо вы.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.
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1850 год — на ра дзіў ся (Гро-

дзен ская гу бер ня) Пётр 

Кар ла віч За лес кі, 

ра сій скі аст ра ном, 

геа дэз іст і та по граф. 

У 1871-м скон чыў 

Бе ла стоц кае рэ аль нае ву чы лі шча, 

у 1873-м — Ва ен на-та па гра фіч нае 

ву чы лі шча ў Пе цяр бур гу. З 1874 года 

пра ца ваў у Тур ке стан скім ва ен на-та-

па гра фіч ным ад дзя лен ні, з 1879-га 

быў па моч ні кам за гад чы ка Таш-

кенц кай аст ра на міч най і фі зіч най 

аб сер ва то рыі. У 1881—1913 га дах пад яго кі раў ніц твам 

пра ве дзе ны маш таб ныя аст ра но ма-геа дэз іч ныя, та па гра-

фіч ныя і гра ві мет рыч ныя ра бо ты. Рус кае геа гра фіч нае 

та ва рыст ва ўзна га ро дзі ла За лес ка га вя лі кім за ла тым 

ме да лём імя Літ кэ (1895).

1925 год — на ра дзіў ся (Чэр вень) Яў ген Сяр-

ге е віч Сі ра ці нін, ра сій скі ва ен ны ву чо ны. 

У 1942—1988 га дах слу жыў ва Уз бро е ных Сі лах СССР. 

У 1955-м скон чыў Ва ен ную ар ты ле рый скую ра дыё тэх-

ніч ную ака дэ мію, з'яў ляў ся пра ва дзей ным чле нам Ака-

дэ міі ва ен ных на вук (1966), док та рам тэх ніч ных на вук 

(1972), быў лаў рэ а там Дзяр жаў най прэ міі СССР (1974), 

меў зван не ге не рал-ма ёр-ін жы не ра (1976), пра фе са ра 

(1979), а так са ма быў чле нам Ра сій скай ака дэ міі кас ма-

на ўты кі (1998). Аў тар на ву ко вых ра бот па рас пра цоў цы 

і ба я вым вы ка ры стан ні срод каў і сіс тэм раз вед кі роз ных 

ві даў. Удзель ні чаў у рас пра цоў цы сіс тэм па пя рэ джан ня 

аб ра кет ным на пад зе, ства рэн ні пер ша га ра дыё ла ка-

цый на га комп лек су і ба за вай ра дыё ла ка цый най стан цыі 

па пя рэ джан ня.

1990 год — па ста но вай Ар хі рэй ска га са бо ра 

Рус кай пра ва слаў най царк вы з част кі 

Магі лёў скай пра ва слаў най епар хіі ўтво ра на Го мель ская 

пра ва слаў ная епар хія, ад мі ніст ра цый на-тэ ры та ры яль ная 

адзін ка пра ва слаў най царк вы ў Бе ла ру сі.

1705 год — вы да дзе ны імян ны 

ўказ Пят ра І, які вы зна чаў, 

што ўсе суд ны, якія хо дзяць па рэ ках, 

па він ны быць пад сця гам ад па вед на га 

ўзо ру.

1715 год — на ра дзіў ся Клод 

Ад ры ян Гель ве цый, фі ло-

саф-асвет нік, адзін з ідэ о ла гаў Фран цуз скай рэ ва лю цыі. 

На ра дзіў ся ў сям'і пры двор на га, скон чыў езу іц кі ка ле гі ум. 

Да 1751-га быў ге не раль ным ад куп шчы кам. Пас ля зблі-

зіў ся з Ман тэск'ё і Валь тэ рам і пры свя ціў ся бе на ву ко вым 

за ня ткам. Адзін з га лоў ных тво раў Гель ве цыя — трак тат 

«Аб ро зу ме» (1758) — быў за ба ро не ны і спа ле ны.

1910 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Іва на віч Смір-

ноў, ра сій скі ге о лаг, член АН СССР (1962). 

Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі (1972), Дзяр жаў най прэ міі СССР 

(1986), Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы (1980).

1961 год — ад быў ся пер шы за пуск ЗША ў кос-

мас жы вой іс то ты. Шым пан зэ Хэм быў 

зме шча ны ў кас міч ны ка ра бель 

«Мер ку рый-Рэ дстоўн-2», які за пус-

ці лі з кас ма дро ма на мы се Ка на-

ве рал. Ка ра бель да сяг нуў вы шы ні 

157 міль (253 кі ла мет ры). Па лёт 

пра цяг ваў ся 16 хві лін 39 се кун-

даў. Да лё касць — 422 мі лі (679 кі-

ла мет раў). Хоць у ка бі не ка раб ля 

ўпаў ціск па вет ра, Хэм не па цяр-

пеў ад гэ та га, бо быў апра ну ты ў 

ска фандр. Ка ра бель «Мер ку рый» 

па спя хо ва пры вад ніў ся ў Ат лан-

тыч ным акі я не і быў пад ня ты на 

вы ра та валь нае суд на.
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Iмянiны
Пр. Апанаса, Кірылы, 
Марыі, Мікалая, Міхаіла, 
Уладзіміра.

К. Людвіка, Пятра, Яна, 
Яны.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.59 17.48 8.49

Вi цебск — 8.54 17.32 8.38

Ма гi лёў — 8.49 17.38 8.49

Го мель — 8.40 17.40 9.00

Гродна — 9.13 18.03 8.50

Брэст — 9.08 18.10 9.02

Месяц
Маладзік 25 студзеня.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ
Ка лі кот мяў кае, каб яму 

ад чы ні лі дзве ры ў па коі, 

але не вы хо дзіць, ён і не 

хо ча вы хо дзіць. Ён хо ча, 

каб з па коя вый шаў ты.

— Док тар, мне трэ ба па-

ху дзець.

— Вы на рэш це за кла па-

ці лі ся пра сваё зда роўе?

— Не, у мя не ўзнік кан-

флікт гра хоў.

— Як гэ та?

— Я праз аб жор ства не 

ма гу пра лю ба дзей ні чаць.

Мой пры яцель па ру 

ме ся цаў та му рас стаў ся 

з дзяў чы най. Ка жа, што 

да гэ та га ча су не па тра ціў 

зар пла ту, атры ма ную пас-

ля рас стан ня.

За піс у школь ным дзён-

ні ку:

«Ся ро жа ка тэ га рыч на не 

на вед вае ўро кі фран цуз скай 

мо вы, за яў ля ю чы мне, што ў 

Па рыж ехаць не збі ра ец ца з 

пры чы ны ма ло га ся мей на га 

бюд жэ ту».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, 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

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Лю таў скія смя шын кі

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 1. Ва лян-

цін. 4. Са ка вік. 8. Та та. 9. Ле-
та. 11. Ка ра тыш ка. 12. Дзень. 
14. Сан кі. 16. Іван. 17. Во чы. 
20. Быч кі. 21. Ме сяц. 25. Стрэ-
чан не. 28. Снег. 29. Ко ні. 30. Кан-
цэрт. 31. Пра гра ма.

Па вер ты ка лі: 1. Вет ра дуй. 
2. Лю ты. 3. Цэ зар. 5. Кош ка. 
6. Іней. 7. Лёт. 10. Ад лі га. 13. Не-
да пёк. 15. Ах вос це. 18. Рыб гас. 
19. Мя це лі ца. 22. Ата шэ. 23. Кні-
га. 24. Не ба. 26. Час. 27. Мо ва.


