
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Івана.

К. Апалоніі, Бярнарды, 
Сабіны, Бярнарда, 
Кірылы, Раймунда, 
Эрыка.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 8.42 18.06 9.24

Вi цебск — 8.36 17.52 9.16

Ма гi лёў — 8.32 17.56 9.24

Го мель — 8.24 17.57 9.33

Гродна — 8.57 18.22 9.25

Брэст — 8.53 18.27 9.34
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
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8 лютага 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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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Маладзік 5 лютага.

Месяц у сузор’і Авена.

УСМІХНЕМСЯ

16 9 лютага 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

Кош кі — гэ та ма лень-

кія шкод ныя жан чы ны 

ў шубах.

— А я ж па ка хаў ця бе, да-

ра гая, за тваю ку лі нар ную 

стуж ку ў са цы яль ных сет-

ках! Там та кія вы тан ча ныя 

стра вы бы лі!

— Да ра гі, га туй боршч 

моўч кі. Гэ тыя рэ цэп ты бы лі 

для ця бе.

За піс у школь ным дзён-

ні ку.

«Ваш сын на ўро ку му зы-

кі тры ра зы за каз ваў «Ула-

дзі мір скі цэнт рал»... і не за-

пла ціў!»

Па вод ле да сле да ван-

няў на ву коў цаў, ка ва 

кож ныя паў го да ста но-

віц ца то шкод най, то ка-

рыс най.
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С я р  г е й  Д а  р о ж  н ы 

(25.02.1909—19.07.1943) — 

вя до мы бе ла рус кі па эт, пе ра-

клад чык, гра мад скі і куль тур-

ны дзе яч. Сё ле та двац цаць 

пя та га лю та га спаў ня ец ца 

110 га доў з дня на ра джэн ня 

твор цы.

С. Да рож ны пра жыў па кут-

лі вае, га рот нае жыц цё. Пад час 

Пер шай су свет най вай ны яго 

сям'я бы ла ў бе жан стве ў Ва-

ро не жы. З два нац ца ці га доў 

вы хоў ваў ся ў Ма зыр скім дзі-

ця чым до ме, бо за стаў ся без 

баць кі. Скон чыў лі та ра тур на-

лінг віс тыч нае ад дзя лен не пе-

да га гіч на га фа куль тэ та БДУ. 

З 1934 го да быў чле нам Са ю за 

пісь мен ні каў БССР. Пра ца ваў 

у рэ дак цы ях рэс пуб лі кан скіх 

га зет і ча со пі саў, по тым на 

ра дыё, ад куль быў зволь не-

ны па па лі тыч ных ма ты вах. 

У 1936 го дзе асу джа ны на во-

сем га доў па збаў лен ня во лі і 

на кі ра ва ны на бу даў ні чыя ра-

бо ты на Да лё кі Ус ход, дзе і за-

гі нуў у Ніж не-Амур скім ла ге ры. 

Рэ абі лі та ва ны ў 1957-м.

Аў тар кніг лі рыч ных вер шаў 

«Ва сіль ко вы рос сып», «Пра ко-

сы на па мяць», збор ні ка «Звон 

вяс ны» (су мес на са Зміт ра ком 

Бя ду лем).

1. Шоcт, да яко га пры ма-

цоў ва ец ца калoдзежнае 

вядрo (5).

2. Глі ня ны збан бeз рyчкі (6).

3. За муж няя жан чы на (6).

4. Уз вы ша ны ўчacтак лecу ў 

баpы (8).

5. Ма ла ды хло пец (6).

6. Іль ня ная або ба ваў ня ная 

тка ні на (4).

7. За ліў ны луг (6).

8. Тое, што сып лец ца, се ец ца 

ад куль-не будзь (5).

9. Май скі жук (5).

10. Ва га з ка ро мыс лам (4).

11. Мяс ная кра ма (4).

12. Бля ша ная ёміс тасць (8).

13. Плoд дзі ка га дрэ ва (яб лы-

ні, грyшы і г. д.) (6).

14. Ры ба лоў ны кру чок (8).

15. Жоў ты пя сок (6).

16. Уз орыс тае па лат ня нае 

па кры ва ла на ло жак (4).

17. Се ля дзеч ны ра сол (3).

18. Яч ны суп (6).

Філворд складзены па 

кнізе І. Шкрабы «Самабыт-

нае слова».

Іван МАЗУРУК.

Адказы:
1. Вочап;
2. Гладыш;
3. Кабета;
4. Баравіна;
5. Дзяцюк;
6. Порт;
7. Поплаў;
8. Сяйво;
9. Хрушч;
10. Шалі;
11. Ятка;
12. Бляшанка;
13. Дзічка;
14. Зазубень;
15. Жаўцяк;
16. Капа;
17. Лёк;
18. Панцак.

— Добра там, 
дзе нас няма!

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

БЕЛЫМІ 
ПЯЛЁСТКАМІ

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

Вер шы — Сяр гей ДА РОЖ НЫ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:

Бе лы мі пя лёст ка мі па рас лі ні зі ны,

Бе лы мі сня га мі се раб рыц ца гаць.

Бе лая маўк лі васць се ла на 

ка лі ны,

Се ла бе ра га мі за цві таць.

Пры пеў:

За акном ка лі ны, за акном та по лі

І за ра над га ем з за ра ніц.

А ця пер ка лі ны хі ляц ца у по лі

З бе лы мі сня га мі ніц.

Куп лет 2:

Па сі не ла не ба ра ні цой над га ем,

Па сі не ла ра на — па сі не ла скрозь.

А ся гон ня лю бая у мя не дру гая,

Ў за ла тым убран ні, ля бя роз.

Пры пеў:

Куп лет 3 як 1 (у та наль нас ці 

на 0,5 то ну вы шэй шай):

Бе лы мі пя лёст ка мі па рас лі ні зі ны,

Бе лы мі сня га мі се раб рыц ца гаць.

Бе лая маўк лі васць се ла 

на ка лі ны,

Се ла бе ра га мі за цві таць.

Філворд

ПЫ ТАН НІ:

Будзь у кур се!Будзь у кур се!

Ка лі су стрэў ся 
з мядз ве дзем...

Мінп ры ро ды рас пра-

ца ва ла рэ ка мен да цыі 

па па во дзі нах пры су-

стрэ чы з дзі кі мі жы вё-

ла мі. Гэ та ра бо та пра-

ве дзе на Мі ніс тэр ствам 

пры род ных рэ сур саў 

і ахо вы на ва коль на га 

ася род дзя су мес на з 

прад стаў ні ка мі На цы-

я наль най ака дэ міі на-

вук і гра мад скас цю. 

Рэ ка мен да цыі рас пра-

ца ва ны для на сель ніц-

тва.

Так, га вор ка ідзе пра 

на ступ ныя па ра ды: «Па-

мят ку па во дзі наў пры су-

стрэ чы з дзі кі мі жы вё ла мі», 

«Як па пя рэ дзіць пса ван не 

ма ё мас ці лю дзей дзі кі-

мі жы вё ла мі», «Асноў ныя 

асаб лі вас ці па во дзі наў пры 

су стрэ чы з мядз ве дзем», 

«Як па во дзіць ся бе пры су-

стрэ чы з дзі кай жы вё лай».

Усе гэ тыя рэ ка мен да цыі 

мож на ўба чыць на афі цый-

ным сай це Мі ніс тэр ства 

пры род ных рэ сур саў і ахо вы 

на ва коль на га ася род дзя.

За раз Мінп ры ро ды 

су мес на з за ці каў ле ны-

мі рас пра цоў вае пра ект 

нар ма тыў на га пра ва во га 

ак та, які б рэ гу ля ваў пы-

тан ні ўза е ма дзе ян ня дзяр-

жаў ных ор га наў, ін шых 

ар га ні за цый пры зна ход-

цы (вы яў лен ні) дзі кай жы-

вё лы, якая мо жа ўяў ляць 

па гро зу жыц цю і зда роўю 

гра ма дзян або зна хо дзіц ца 

ў бя дот ным ста но ві шчы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


