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СЁННЯ
Мiнск — 9.11 17.33 8.22
Вi цебск — 9.06 17.17 8.11
Ма гi лёў — 9.01 17.23 8.22
Го мель — 8.51 17.26 8.35
Гродна — 9.25 17.49 8.24
Брэст — 9.19 17.56 8.37

Iмянiны
Пр. Анатоля, Макара, 
Паўла, Рыгора.
К. Марыі, Фернанды, 
Раймунда, Яна.

Месяц
Апошняя квадра 24 студзеня.

Месяц у сузор’і Скарпіёна.

1863 год — у Вар ша ве па ча ло ся 
паў стан не за ад наў лен не Рэ чы 

Па спа лі тай у ме жах 1772 го да. Пад рых та-
ва на бы ло поль скі мі, бе ла рус ка-лі тоў скі мі 
кан спі ра тыў ны мі ар га ні за цы я мі ў кан тэкс-
це з ра сій скі мі рэ ва лю цы я не ра мі-дэ ма кра-
та мі з ар га ні за цыі «Зям ля і во ля». Пер шыя 
паў станц кія атра ды з'я ві лі ся ў Бе ла ру сі ў 
кан цы сту дзе ня 1863 го да. У Бе ла ру сі і 
Літ ве паў стан не рых та ваў Лі тоў скі пра-
він цый ны ка мі тэт, які ўтва рыў гро дзен скі, 
на ва груд скі, мін скі і ін шыя мяс цо выя рэ ва-
лю цый ныя ка мі тэ ты. Асаб лі ва шмат зра біў 
для пад рых тоў кі паў стан ня бе ла рус кі рэ ва-
лю цы я нер-дэ ма крат К. Ка лі ноў скі. Ра зам 
са сва і мі пры хіль ні ка мі ён вёў агі та цыю 
ся род ся лян і за клі каў іх да ба раць бы з 
па ме шчы ка мі і са ма дзяр жаў ем. У сту дзе ні 
1864 го да Ка лі ноў скі быў арыш та ва ны, бы-
лі рас кры ты і рэ ва лю цый ныя ар га ні за цыі. 
Паў стан не бы ло за ду ша на, яго ўдзель ні кі 
жорст ка па ка ра ны.

1943 год — на ра дзі ла ся (вёс ка Таль-
ка Пу ха віц ка га ра ё на Мін скай 

вобл.) Зоя Іва наў на Ку ва е ва, бе ла рус кі хі-
мік, док тар хі міч ных на вук (1999). Аў тар 
на ву ко вых прац па фі зіч най хі міі, ле ка вых 
срод ках на асно ве амі на кіс лот, да сле да-
ван ні асноў ных за ка на мер нас цяў уза е ма-
дзе ян ня бія ла гіч на ак тыў ных рэ чы ваў з 
іо на аб мен ны мі эк стра ген та мі. Рас пра ца-
ва ла эк страк цый ныя тэх на ло гіі вы лу чэн ня 
амі на кіс лот з ася род дзяў мік ра бія ла гіч на га 
сін тэ зу.

1960 год — пер шае апус кан не ча-
ла ве ка на дно Ма ры ян скай 

упа дзі ны. Гэ та са мая за гад ка вая і не пры-
ступ ная част ка на шай пла не ты. Ма ры ян-
ская ўпа дзі на — са мае глы бо кае мес ца ў 
су свет ным акі я не і ад на-
ча со ва са мая глы бо кая 
ўпа дзі на ў зям ной ка ры. 
Яна раз ме шча на па між 
Япо ні яй і Па пуа Но вай 
Гві не яй па блі зу ўсход-
няй част кі Паў ноч ных 
Ма ры ян скіх аст ра воў. 
Яе даў жы ня — 2926 кі-
ла мет раў, глы бі ня — 11 
кі ла мет раў, а шы ры ня — 
80 кі ла мет раў. Адзі нае 
апус кан не на дно Ма ры ян скай упа дзі ны 
ажыц ця ві лі 23 сту дзе ня 1960 го да аме ры-
кан скі лей тэ нант Дон Уолш і мар скі да след-
чык Жак Пі кар на ба тыс ка фе «Тры ест». 
Пры бо ры апа ра та за фік са ва лі рэ корд ную 
глы бі ню — 10.918 мет раў. У 1997 і 2009 га-
дах бы лі ажыц цёў ле ны яшчэ два апус кан ні, 
але на гэ ты раз з да па мо гай аў та ма тыч ных 
пад вод ных апа ра таў Kаіkо і Nеrеus.

Ян ка БРЫЛЬ, на род ны пісь мен нік 
Бе ла ру сі:
«Аба вяз ко ва ёсць на гэ тым ша лё ным 
све це ку ток, дзе лю бяць і ця бе».
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— Ма ма, мож на я яшчэ 
па гу ляю?

— Не, ка лі ты ця пер не 
ажэ ніш ся, то не ажэ ніш ся 
ўжо ні ко лі!

Тыя, хто ка жуць, што ноч чу 
ес ці нель га, хай па спра бу юць 
рас тлу ма чыць, для ча го пры ду-
ма на свят ло ў ха ла дзіль ні ку.

Пас ля та го, як пра даў-
шчы ца Лю ся пе рай шла 

пра ца ваць з га рэ лач на га 
ад дзе ла ў ма лоч ны, яе ча-
мусь ці пе ра ста лі на зы ваць 
«Гэй, пры га жу ня!».

— Да ра гая, та бе ўсё ж та кі 
трэ ба на ву чыц ца га та ваць.

— А чым та бе не спа да-
ба лі ся ры ба з буль бай, што я 
пры га та ва ла ўчо ра?

— Ты пра чып сы з коль ца мі 
каль ма ра, што на сы па ла ўчо-
ра мне на вя чэ ру ў та лер ку?
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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.

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

Па га ры зан та лі: 1. Бе ла-
рус кі на род ны та нец. 5. Ра-
ка, ле вы пры ток Нё ма на. 8. 
Мяс тэч ка, якое ў 1-й па ла ві не 
ХVІ ст. на ле жа ла жон цы вя лі-
ка га кня зя ВКЛ Жы гі мон та І. 
11. Дрэ ва, ад на з «сяс цёр» 
бе ла рус кіх пар ты за наў. 12. 
Не за слу жа ная зня ва га. 13. 
Сты ліс тыч ная фі гу ра ў вер ша-
скла дан ні. 14. Стан ду шэў най 
пры гне ча нас ці. 17. Пыш нае, 
да ра гое адзен не. 19. Пры зыў, 
кліч. 21. Доў гая ся лян ская 
воп рат ка. 22. Зад няя част ка 
суд на, лод кі. 23. Коль касць 
эк зэмп ля раў дру ка ва на га 
вы дан ня ад на го вы пус ку. 24. 
На род ны па эт Чу ва шыі. Пе-

ра клаў на чу ваш скую мо ву 
па асоб ныя вер шы А. Ку ля-
шо ва. 25. Каш тоў нас ці, сха ва-
ныя ў па та ем ным мес цы. 27. 
Плос кае шы ла, якім ко люць 
сві ней. 29. Бе ла рус кі та нец, 
у якім хлоп цы вы хва ля юц ца 
сва і мі бо та мі. 31. Даў ней: ура-
чыс ты зва ны ве чар, пры ём. 
33. Мэ та, ра зум ная пад ста ва. 
35. Вы твор чы ка лек тыў. 37. 
Ты тул вы шэй ша га два ран-
ства ў За ход няй Еў ро пе. 38. 
Вы бар ны на чаль нік у ка зац кіх 
вой сках. 39. Укра ін скі на род-
ны шмат струн ны му зыч ны ін-
стру мент. 40. Пры бор у ру ках 
еда ка. 41. Шы ро кае жа но чае 
па лі то, звы чай на з фут ра.

Па вер ты ка лі: 1. Бе ла рус-
кі пісь мен нік (ра ман «На па-
ро зе бу ду чы ні» (1961—68)). 
2. Па ся джэн не для су мес-
на га аб мер ка ван ня ча го-не-
будзь. 3. Бе ла рус кі на род ны 

аб рад, па шы ра ны на ка ля-
ды. 4. Пер шая лі та ра грэ-
час ка га ал фа ві та. 5. Ка-
ва лак шкла, устаў ле ны ў 
акон ную ра му. 6. Тое, што 
і абя рэ мак. 7. Зем ля роб. 9. 
Шчот ка на доў гай па лцы 
для чыст кі ка на ла гар-
мат на га ства ла. 10. Пра-
ва слаў ны храм. 15. Твор-
чае аб' яд нан не бе ла рус кіх 
пісь мен ні каў (26.5.1926 — 
сне жань 1931). 16. Цыр ка-
вы ар тыст. 17. У абут ко вай 
вы твор час ці — стуж ка для 
аб ме ру ка пы ла і ступ ні. 18. 
Го рад у Ві цеб скай воб лас-
ці. У ХVІІ ста год дзі на ле жаў 
Са пе гам, якія за сна ва лі 
тут кас цёл. 20. Ва да плаў-
ная птуш ка. 21. Ат мас фер-
ны ві хор, які ўтва ра ец ца ў 
на валь ніч най хма ры. 25. 
Пра ява не за да валь нен ня, 
на ра кан не. 26. Май стар па 
вы ра бе бо чак, дзе жак. 28. 
Прад ме ты для за пра ган ня 
ка ня. 30. Сло ва і сло ва-
спа лу чэн не, якія з'яў ля-
юц ца дак лад ным аба зна-
чэн нем прад ме та, з'я вы. 
31. Най больш яр кая зор ка 
су зор'я Льва. 32. Уза ем-
ная да моў ле насць. 34. Во-
зе ра ў ба сей не ра кі Кры-
він ка Ві цеб скай воб лас ці. 

35. Мыс у Тур цыі, за ход няя 
част ка Азіі. 36. Най мен шая 
част ка хі міч на га эле мен та, 
якая з'яў ля ец ца нось бі там 
яго ўлас ці вас цяў.

Кры жа ван каКры жа ван ка  ��

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 1. «Ля нок». 5. Шча ра. 8. Аболь цы. 11. 

Бя ро за. 12. Аб ра за. 13. Ана фа ра. 14. Ну да. 17. Ша ты. 19. 
За клік. 21. Світ ка. 22. Кар ма. 23. Ты раж. 24. Ухсай. 25. 
Скарб. 27. Швай ка. 29. «Чо ба ты». 31. Ра ут. 33. Сэнс. 35. 
Бры га да. 37. Гер цаг. 38. Ата ман. 39. Бан ду ра. 40. Лыж ка. 
41. Ман то. Па вер ты ка лі: 1. Ло бан. 2. На ра да. 3. «Ка за». 
4. Аль фа. 5. Шы ба. 6. Аха пак. 7. Дра ты. 9. Бан нік. 10. 
Царк ва. 15. «Уз вы шша». 16. Акра бат. 17. Штых мас. 18. 
Та ла чын. 20. Кач ка. 21. Смерч. 25. Скар га. 26. Бон дар. 
28. Вуп раж. 30. Тэр мін. 31. Рэ гул. 32. Зго да. 34. Сян но. 
35. Ба ба. 36. Атам.

Склаў Ула дзі мір ЕС МАН ТО ВІЧ.

Каб ад даць доўг, 
вы ры ваў 

у жан чын су мач кі
Су пра цоў ні кі Пер ша май-

ска га РУ УС ста лі цы за тры-
ма лі 21-га до ва га мін ча ні на, 
які «па ля ваў» на жа но чыя 
су мач кі.

— Пер шае зла чын ства 
за тры ма ны здзейс ніў на пя-
рэ дад ні Но ва га го да, ка лі ад-
кры та ўкраў сум ку з ма ё мас-
цю прос та з до му па цяр пе лай. 
Але яе змес ці ва не апраў да ла 
на дзей зла мыс ні ка, і праз не-
каль кі дзён ён здзейс ніў ана-
ла гіч нае зла чын ства, за тым 
— яшчэ ад но. На пад аў шы 
вы ры ваў су мач кі з рук жан чын 
і вы маў з іх гра шо выя срод-
кі, — рас ка за ла прэс-афі цэр 
Пер ша май ска га РУ УС г. Мін-
ска Свят ла на БІ ЛІН СКАЯ. — 
За тры ма лі ма ла до га ча ла ве-
ка пас ля трэ ця га ра ба ван ня. 
Пад час до пы ту ён пры знаў ся 
ў здзейс не ным і рас ка яў ся. На 
зла чын ствы яго пад штурх нуў 
доўг у 20 міль ё наў, якія хло пец 
па ві нен быў вяр нуць у блі жэй-
шы час. А па коль кі ў даў жні ка 
бы лі праб ле мы з пра цай, ён у 
якас ці адзі на га вый сця са ста-
но ві шча ўба чыў толь кі кры мі-
наль ны спо саб.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А не шкодзь!А не шкодзь!  ��

НЕ ЛЕ ГАЛЬ НЫ ПА ЛЯЎ НІ ЧЫ
Су пра цоў ні кі Пін скай між ра ён най ін спек цыі па ахо ве жы вёль-

на га і рас лін на га све ту ка ля вёс кі Ма лі наў ка Дра гі чын ска га ра ё на 
за тры ма лі жы ха ра вёс кі Ра дас та ва гэ та га ра ё на, ка лі зга да ны 
гра ма дзя нін зай маў ся не за кон ным про мыс лам. 38-га до вы не пра-
цу ю чы муж чы на за стрэ ліў ка зу лю еў ра пей скую. Пры гэ тым зброя 
ў яго, як вы свет лі ла ся, бы ла не за рэ гіст ра ва на. Ні я кіх да ку мен таў 
на пра ва па ля ван ня ў гра ма дзя ні на, зра зу ме ла, не бы ло.

След чым ка мі тэ там Дра гі чын ска га ра ё на за ве дзе на кры-
мі наль ная спра ва. Урон, на не се ны пры ро дзе, ацэ не ны ў 60 
ба за вых ве лі чынь. А ме ру ад каз нас ці за па ру шэн не за ко на 
вы зна чыць суд.

Яна СВЕ ТА ВА

�

Ма ла та го, што ён мя не пад рэ заў, 
што ў яго га ба ры ты 

не пра цу юць, дык ён яшчэ 
і на на гах не ста іць!


