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НАПРЫКАНЦЫ

7 верасня 2019 г.

Вандроўка
па Брэсце

СЁННЯ

Месяц
Першая квадра
6 верасня.
Месяц у сузор’і
Казярога.

Сонца

Да 1000-годдзя горада

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

год — нарадзіўся (вёска
Пушкары Віцебскага раёна) Алесь Асіпенка
(Аляксандр Харытонавіч Асіпенка),
беларускі пісьменнік, заслужаны работнік культуры
Беларусі. У 1955 годзе скончыў
Мінскі педінстытут. У 1952—1953
гадах рэдак тар газеты «Чырвоная змена», з 1966-га — галоўны
рэдактар часопіса «Маладосць»,
з 1972-га — сцэнарнага аддзела кінастудыі «Беларусьфільм»,
у 1976—1980 гадах узначальваў
газету «Літаратура і мастацтва». Асноўныя тэмы твораў
пісьменніка — гераізм беларускага народа ў барацьбе з
фашызмам, актуальныя сацыяльныя і маральна-этычныя
праблемы. Аўтар раманаў «Вогненны азімут», «Непрыкаяны маладзік», «Святыя грэшнікі». Аў тар зборнікаў
апавяданняў і аповесцяў «Лёд растае», «Дарога ў даль»,
«Крокі», «Парогі», «Канец бабінага лета», «Два дні і дзве
ночы», «Пяцёра адважных» і іншых. Аўтар сцэнарыяў мастацкіх фільмаў «Пяцёра адважных», «Канец бабінага лета», «Трывогі першых птушак». Узнагароджаны ордэнамі
Айчыннай вайны І і ІІ ступені, двума ордэнамі Працоўнага
Чырвонага Сцяга, «Знак Пашаны» і медалямі. Лаўрэат

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.
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Iмянiны
Пр. Варфаламея, Міны,
Уладзіміра.
К. Рэгіны, Марка,
Рычарда, Сцяпана.

Фота Надзеі НІКАЛАЕВАЙ.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

7 ВЕРАСНЯ

1919

міфалогіі бог агню, майстэрскі каваль;
такую ж назву носіць буйное Брэсцкае прадпрыемства па вытворчасці
газавай апаратуры. 22. Распаўсюджвальнік чыіх-небудзь ідэй (перан.).
24. Цэнтр якой-не будзь дзей нас ці
(перан.). 25. «Белая ... ». Міжнародны тэатральны фестываль, які штогод
праводзіцца ў г. Брэсце. 26. Брэсцкі ... .
Мірны дагавор паміж Савецкай Расіяй,
Германіяй і іншымі краінамі, які быў
падпісаны ў Брэст-Літоўску 3 сакавіка
1918 года. 28. «Жыццё і жыта розныя
... словы, // А выстралілі з корня аднаго». З верша «Жыта» У. Калесніка,
літаратуразнаўца, пісьменніка, прафесара, які доўгі час узначальваў Брэсцкае літаратурнае аб'яднанне і выхаваў
шмат пісьменнікаў Брэстчыны.
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск.
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ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

кан ня і раз мы кан ня элект рыч на га
ланцуга. 27. Складальнік ле тапісу.
29. У старажытнасці баявы вайсковы
сцяг. У Грунвальдскай бітве 1410 года
прымала ўдзел і ... г. Брэста. 30. Сутыкненне, злучэнне.
ПА ВЕРТЫКАЛІ: 1. Невялікі вершаваны твор на гістарычную ці легендарную тэму. 2. Рад пакаленняў. 3. Тое,
што і тэзіс. 4. Старажытнае дэкаратыўнае пісьмо. 6. Прысады, дарожка
ў парку. 7. Рост, развіццё. 8. Дзмітрый ... . Прозвішча Героя Савецкага
Саюза, генерал-лейтэнанта, прафесара, які ў 1911—1914 гадах прымаў
удзел у рэканструкцыі Брэсцкай крэпасці; у час вайны быў закатаваны
ў нямецкім канцлагеры Маў тгаўзен.
10. Помнік старажытнай пісьменасці,
які паведамляе ўсеагульную гісторыю
па біблейскіх легендах. 11. Вертыкальны выступ у сцяне для павышэння яе
ўстойлівасці. 14. Добрая ... лепш багацця (прык.). 15. Менахем ... . Прозвішча былога прэм'ер-міністра Ізраіля,
лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, ураджэнца г. Брэста. 16. У старажытнасці
спявак — музыкант, акрабат; ... ладзілі свае выступленні і на кірмашах
старажытнага Брэста. 19. У грэчаскай

Захад Даўжыня
дня

Па гарызанталі: 1. Бересте. 5. Мазурук.
9. Дзядзінец. 12. Двор. 13. Чорны. 17. Гора. 18. Герб. 20. Манах. 21. Герой. 23. Рэле.
27. Летапісец. 29. Харугва. 30. Кантакт. Па
вертыкалі: 1. Балада. 2. Род. 3. Тэза. 4. Вязь.
6. Алея. 7. Рух. 8. Карбышаў. 10. Хранограф.
11. Контрфорс. 14. Слава. 15. Бегін. 16. Скамарох. 19. Гефест. 22. Рупар. 24. Нерв. 25. Вежа. 26. Мір. 28. Два.

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. ..., Берестье,
Берасце, Бярэсце, Брэст-Літоўск. Адна са старажытных назваў Брэс та,
які ўпершыню ўпамінаецца 1000 гадоў таму ў «Аповесці мінулых гадоў».
5. Ілья ... . Прозвішча легендарнага
савецкага палярнага лётчыка, Героя
Савецкага Саюза, ураджэнца г. Брэста. Яго імя ўвекавечана ў назве вуліцы горада. 9. Дзяцінец альбо ... .
Найбольш умацаваная частка старажытнага Брэста, якая размяшчалася
на мысе, утвораным правым берагам
р. Заходні Буг і левым берагам рукава
р. Му хавец. 12. Манетны ... . Прадпрыемства па вырабе медных манет
(барацінак), якое дзейнічала ў Брэсце ў другой палове XVІІ стагоддзя;
у гэты жа час у горадзе адчыняліся
школы, дзейнічаў тэатр. 13. Мікалай
Радзівіл ... . Мянушка брэсцкага старасты, які заснаваў першую на Беларусі друкарню, дзе ў 1563 годзе была
выдадзена Радзівілаўская (Брэсцкая)
біблія — выдатны літаратурны помнік.
17. «... ад розуму». Камедыя ў вершах
вядомага рускага паэта, драматурга,
дыпламата А. Грыбаедава, літаратурная дзейнасць якога пачалася ў час,
калі ён праходзіў у Брэст-Літоўску ваенную службу. 18. Эмблема горада;
... з выявай сярэбранага лука са стралой г. Брест атрымаў разам з магдэбургскім правам, якое дараваў гораду
вялікі князь ВКЛ і кароль Польшчы
Ягайла ў 1390 годзе. 20. Член царкоўнай абшчыны, які вёў аскетычны лад
жыцця; ім быў пісьменнік-публіцыст,
царкоўны дзеяч XVІІ стагоддзя, ураджэнец г. Брэста Афанасій Філіповіч,
якому ў Брэсце ўсталяваны помнік.
21. Хто прыняў бой, той сапраўдны ...
(прык.). У гады Вялікай Айчыннай вайны пры абароне Брэсцкай крэпасці
вызначыліся маёр П. Гаўрылаў і лейтэнант А. Кіжаватаў, якім за мужнасць і
адвагу было прысвоена званне Герояў
Савецкага Саюза, іхнімі імёнамі былі
названы ў Брэсце вуліцы. Ганаровае
званне крэпасць-герой было нададзена Брэсцкай крэпасці 8 мая 1965 года.
23. Аў таматычны механізм для замы-

Усход

прэміі Ленінскага камсамола Беларусі, Літаратурнай прэміі імя І. Мележа. Памёр у 1994 годзе.
год — да 500-годдзя з дня нараджэння
беларускага першадрукара, слаўнага палачаніна Ф. Скарыны адкрыты Полацкі музей беларускага кнігадрукавання, філіял Нацыянальнага Полацкага
гісторыка-культурнага музея-запаведніка. Размяшчаецца
ў будынку былой брацкай школы Полацкага Багаяўленскага манастыра — помніка архітэктуры ХVІІІ стагоддзя.
Музей знаёміць наведвальнікаў з гісторыяй стварэння
і развіцця пісьменства ў Беларусі, жыццём беларускіх
асветнікаў і першадрукароў.
год — быў запушчаны самы вялікі ў свеце гадзіннік на вежы Біг-Бэн лонданскага Вестмінстэрскага палаца — адна з галоўных
славутасцяў Лондана і Вялікабрытаніі.
год — нарадзіўся Аляксандр Іванавіч Купрын,
рускі пісьменнік. Сябраваў з М. Горкім, супрацоўнічаў у
яго выдавецтве «Веды». У 1919 годзе эміграваў у Францыю, з 1937-га жыў на радзіме. Пасля паездкі на Палессе
ў 1897 годзе напісаў цыкл апавяданняў «У лясной глушы», «На глушцоў», аповесць «Алеся». Аўтар аповесцяў
«Яма», «Вадкае сонца», цыкла нарысаў «Кіеўскія тыпы»,
рамана «Юнкеры». Многія творы пісьменніка экранізаваны. Сярод іх: «Алеся», «Паядынак» і іншыя. Памёр у
1938 годзе.

1990

1859

1870

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК,
Н. КАРПЕНКА (першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
М. ЛІТВІНАЎ (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА,
А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
маркетынгу — 337 44 04, бухгалтэрыi: 287 18 81.
Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

Лю дзі на элект ра самакатах выглядаюць так,
быццам не зусім правільна
разумеюць фразу «трэба
больш рухацца».
— Хадзем нап'ёмся.
— Мне ня ма ча го надзець.
— У цябе ж шмат
адзення!
— Я ў гэтым
адзенні ўжо напівалася.

на балконе грае на скрыпцы,
а пудзель з суседняй кватэры
яму падвывае ў такт. Нарэшце бацька не вытрымлівае:
— Моня, спыні гэта неадкладна! Ты можаш іграць
тое, што пудзель не ведае?
Самае сумнае ў першы
дзень пасля адпачынку —
гэта снедаць не півам.

Ён
доўга
спрабаваў сябе
ў роз ных прафесіях і нарэшце знайшоў тое,
што даўно шукаў.
Багатую старую жанчыну.
Адэ скі па надворак. Хлопчык

http://www.zviazda.by;

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

caricatura.ru

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by
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