
ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 2. Па дзя ка. 7. Пра нцы. 8. Габ ра ва. 

11. Тэк ля. 13. Дзе ці. 14. Хві га. 15. Спіс. 16. Раць. 19. 
Ар кан. 20. Це шча. 22. Ан кер. 26. Ла дач кі. 27. «Аў цю-
кі». 28. Ка лыс ка.

Па вер ты ка лі: 1. Ця лят ка. 2. Пу га. 3. Зер не. 4. 
Апак. 5. Дар. 6. Цым ба лы. 9. Скры пач ка. 10. Сі ра цін ка. 
12. Яхт смен. 14. Хва ро ба. 17. Прас нак. 18. Ят роў ка. 
21. Шта ны. 23. Клік. 24. Пі ва. 25. Нюх.
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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

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 6.43 19.45 13.02
Вi цебск — 6.31 19.36 13.05
Ма гi лёў — 6.33 19.35 13.02
Го мель — 6.31 19.30 12.59
Гродна — 6.58 20.00 13.02
Брэст — 7.01 19.59 12.58

Iмянiны
Пр. Сафіі, Івана, Інакенція, 
Дар'і.
К. Гражыны, Ірыны.

Месяц
Маладзік 30 сакавіка.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

Між на род ны дзень пту шак. Ад зна ча ец ца пас ля пад пі-
сан ня ў гэ ты дзень у 1906 го дзе Між на род най кан вен цыі 
аб ахо ве пту шак.

Дзень сме ху. Ад зна ча ец ца ў мно гіх еў ра пей скіх кра і нах.

1557 год — пры ня ты «Ста тут на ва ло кі», якім у Вя лі кім 
Княст ве Лі тоў скім бы ла ўнар ма ва на зя мель ная 

рэ фор ма, якая пра во дзі ла ся з кан ца XV ста год дзя; у ад па вед-
нас ці са «Ста ту там», ста ві ла ся за да ча на дзя ліць кож ную ся-
лян скую сям'ю ўчаст кам пло шчай у 1 ва ло ку (ка ля 21 га); пры 
пан скіх два рах ства ра лі ся фаль вар кі (гас па дар чыя ма ёнт кі).

1579 год — за сна ва ны Ві-
лен скі ўні вер сі тэт. Гэ-

тая на ву чаль ная ўста но ва — ад на 
з са мых ста рых і са мых вя до мых 
вы шэй шых на ву чаль ных уста ноў 
ва Ус ход няй Еў ро пе. Ство ра на яна 
бы ла па за га дзе поль ска га ка ра ля 
і пал ка вод ца Стэ фа на Ба то рыя на 
мес цы езу іц кай шко лы. З да лу чэн-
нем Літ вы да Ра сіі ўста но ву на зва лі Ві лен скай вы шэй шай шко-
лай, а ў 1803 го дзе яна атры ма ла «ім пе ра тар скі» ты тул. У наш 
час у Ві лен скім уні вер сі тэ це сту дэн ты ву чац ца на 12 фа куль-
тэ тах, якія ахоп лі ва юць амаль увесь спектр прыродазнаўчых, 
гу ма ні тар ных і фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук.

1949 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Мінск) Ва-
сіль Апа на са віч Жу ле га, бе ла рус кі кан струк тар, 

адзін з ар га ні за та раў вы твор час ці скла да ных оп ты ка-ме ха-
ніч ных пры бо раў для спе цы яль на га пры зна чэн ня. З 1971 
го да, пас ля за кан чэн ня Мінск ага ра дыё тэх ніч на га ін сты ту та, 
пра цуе на ста ліч ным ме ха ніч ным за вод зе імя С.  Ва ві ла ва, 
за тым у Цэнт раль ным КБ «Пе ленг» Бе ла рус ка га оп ты ка-ме-
ха ніч на га аб' яд нан ня (Бел ОМА). З 1996 го да — ге не раль ны 
ды рэк тар су мес на га прад пры ем ства «СА НО ЭТ», з 2004-га 
— га лоў ны тэх но лаг ААТ «Пе ленг». З 1973-га зай маў ся рас-
пра цоў кай і за сва ен нем се рый най вы твор час ці оп ты ка-элект-
рон ных пры бо раў для бра ня тан ка вай тэх ні кі. Быў га лоў ным 
кан струк та рам пры цэ лаў но ва га па ка лен ня для тан ка вых 
комп лек саў «Бас тын», «Шэкс на», «Свір». У 1981 го дзе на 
Бел ОМА на ла джа на се рый ная вы твор часць рас пра ца ва ных 
пры цэ лаў (на пра ця гу 10 га доў у све це ана ла гаў для сіс тэм 
на вя дзен ня про ці тан ка вых ра кет па пра ме ні ла зе ра не бы ло). 
Лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі (1982).

Кузь ма ЧОР НЫ, пісь мен нік, пуб-
лі цыст:

«Вы рві ты з ча ла ве ка сэр ца і ўстаў на яго мес ца звя ры нае, 
дык у ча ла ве чых гру дзях і звя ры нае сэр ца ста не ча ла ве чым».

УСМІХНЕМСЯ
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Па га ры зан та лі: 2. Сва ту ... 

аль бо куль бя ка (прык.). 7. «Іг рай, 
дуд ка — пай ду ў тан цы,\\Люб лю 
дзе вак, каб іх ...!» (пры пеў ка). 
8. Го рад у Бал га рыі, дзе што год 
пра хо дзяць фес ты ва лі гу ма-
ру. 11. «Ад на бы ла Пе ла гея, а 
дру гая — ....\\За кіл за лі Мі ка лая, 
па еха лі ў пек ла» (пры пеў ка). 
13. Га да ва ла са ва ..., ды ня ма 
на што гля дзе ці (прык.). 14. «... 
двой чы ўжо сха дзі ла,\\Двой чы ім 
на сы ча пі ла\\І пра еха ла па лбе». 
З вер ша Я.Ко ла са «За дождж». 
15. Ру ка піс ная ко пія. 16. Вой ска 
(уст.). 19. Тое, што і ла со. 20. 
«Ах ты, ... мая,\\Не хва лі сва ёй 
дач кі:\\Яе лы тач кі — як ні тач кі,\\
Су хія кум пяч кі» (пры пеў ка). 22. 
Дэ таль ме ха ніз ма га дзін ні ка. 26. 
«...-лад кі!\\Дзе бы лі? — У баб кі». 
З вер ша В.Віт кі «Ба бі ны гос ці». 
27. Наз ва ўсе бе ла рус ка га фес-
ты ва лю на род на га гу ма ру, які 
ла дзіц ца з 1995 го да ў вёс цы Ка-
лін ка віц ка га ра ё на. 28. «О Бе ла-
русь, мая ...,\\Жыц цё маё, пры-
ту лак мой!». З вер ша П.Глеб кі 
«Бе ла русь».

Па вер ты ка лі: 1. Лас ка вае ... 
дзве мат кі ссе (прык.). 2. Абы ..., 
а ка бы ла бу дзе (прык.). 3. Не рас-
ку сіш арэх — ... не з'я сі (прык.). 
4. Га ту нак бе лай глі ны, што ідзе 
на вы раб фа ян су. 5. Смех — то ... ба гоў (прык.). 6. «Бі це, бі це ў ... — 
\\Не зва жай це, што я ма лы, \\Дуй це, дуй це ў жа лей кі — \\Не жа лей-
це, што ма лень кі» (пры пеў ка). 9. «Ды лі-ды лі, ... !\\Ўпа ла ба ба з пры-
печ ка» (пры пеў ка). 10. «У га ро дзе рэп ка,\\На пло це на цін ка.\\Ні хто 
за муж не бя рэ,\\Бо я ...» (пры пеў ка). 12. Спарт смен, які зай ма ец ца 
па рус ным спор там. 14. Спро ба не ... (прык.). 17. Ка лі ..., а ка лі — зу-
сім так (прык.). 18. Злая ... — горш за воў ка (прык.). 21. «Што за я, 
што за я,\\Што за мас ця ры ца:\\Шы ла мі ла му ..., вый шла ру ка ві ца» 
(пры пеў ка). 23. Вок ліч. 24. Чорт чор та па знаў і на ... па зваў (прык.). 
25. Чуц цё, кем лі васць (пе ран.).

СМЕХ — ТО ДАР БА ГОЎ

1 красавіка 2014 г.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Google для сла ба коў! Са-
праўд ны му жык пы та ец ца 
ў жон кі!

Ідзе Во вач ка з та там мі ма 
шко лы:

— Сы нок, гэ та ж твая шко-
ла?

— Так.
— 20 га доў та му я так са ма 

тут ву чыў ся.
— Ця пер я зра зу меў, што 

меў на ўва зе ды рэк тар, ка-
лі ка заў, што та ко га дур ня, 
як я, ён 20 га доў у шко ле не 
ба чыў.

У вы шын ным до ме, у 
якім не пра цуе ні адзін 

ліфт, чым вы шэй па верх, 
тым ра дзей гос ці.

— Мі лая, хут чэй сю ды! Па-
гля дзі, як ма роз раз ма ля ваў 
вок ны!

— О Бо жух на! Гэ та ж тва-
ёй ру кой на пі са на: "Тоў стая, 
хо піць ес ці"!

— Не. Гэ та ма роз.

Як за яў ля юць вы твор цы 
смарт фо наў, гэ тыя га джэ-
ты праз 5 га доў бу дуць ра-
зум ней шыя за ка рыс таль-
ні каў, а праз 10 га доў лю дзі 
бу дуць для іх бія транс пар-
там.

Ад но дзі ця ў ха-
це — гэ та бан дыт! 
Двое — ар га ні за ва-
ная гру поў ка! Ба бу лі 
і дзя ду лі — ма гут ныя 
за ступ ні кі! Кош ка 
— пар ты зан-ды вер-
сант. Та та — па лі-
тыч ны лі дар. А ма ма 
па куль не вы зна чы-
ла ся — кар ны ор ган 
яна або ах вя ра бяз-
меж жа!

Гэ та ба раць бі ты, якія ўпар та ідуць да 
па стаў ле най мэ ты; з імі цяж ка пра ца ваць, 
па коль кі яны над звы чай па тра ба валь ныя 
і лю бяць па спра чац ца. Яны кам форт на па-
чу ва юц ца ў ро лі бо са, ад нак знач на лепш 
ім уда ец ца ро ля па ма га та га ці парт нё ра. 
Та кія лю дзі мо гуць га да мі жыць у адзі-
но це, ад нак ся мей нае жыц цё ад бі ва ец ца 

на іх даб ра твор на. Яны не ства ра юць ура жан ня за ліш не 
лас ка вых і гул лі вых лю дзей, свае цёп лыя па чуц ці яны 
пра яў ля юць праз мяк кі гу мар і жар ты; у іх жы ве па трэ ба 
ў сяб ры, які ве дае, ка лі трэ ба ады сці ўбок, а ка лі прый сці 
на да па мо гу. Гэ тыя лю дзі не рвуц ца да лі дар ства, уме юць 
ча каць і ўрэш це атрым лі ва юць жа да нае. Як пра ві ла, яны 
жы вуць ро зу мам, а не сэр цам. Ключ да сяб роў ства з та кі мі 
людзь мі — ва ўмен ні пра чы таць іх ду шэў ныя сіг на лы.

Гэ та лю дзі пра ма лі ней ныя, дыс цып лі на-
ва ныя, удум лі выя і пра ца ві тыя, на дзей ныя 
сяб ры і па плеч ні кі, апо ра ў ся мей ным жыц-
ці. Рэ пу та цыя пра ца го лі каў су пра ва джае 
іх усё жыц цё, у лю бой спра ве яны са ма-
стой на да коп ва юц ца да са май сут нас ці, 
да хо дзяць да ўся го сва ім ро зу мам, для 
ча го не шка ду юць ні сіл, ні энер гіі. Гэ тыя 

лю дзі ўме юць жыць у адзі ноч ку, ім не аба вяз ко ва ата чаць 
ся бе сяб ра мі ці пры хіль ні ка мі. Пе шыя па хо ды, аль пі нізм, 
кон ны спорт — гэта тое, дзе ад па чы вае і на бі ра ец ца мо-
цы іх ду ша.
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1, аўторак, 0.00 – 6.30
3, чацвер, 8.00 – 14.00
5, субота, 17.00 – 22.30
7, панядзелак, 
    19.30 – 24.00
8, аўторак, 0.00 – 11.00
10, чацвер, 7.30 – 23.00
13, нядзеля, 0.00 – 9.30

15, аўторак, 8.30 – 17.30
17, чацвер, 8.00 – 23.00
22, аўторак, 0.00 – 5.30
23, серада, 17.00 – 24.00
24, чацвер, 0.00 – 8.00
26, субота, 0.00 – 11.00
27, нядзеля, 12.00 – 24.00
30, серада, 17.00 – 22.00

НЕСПРЫЯЛЬНЫЯ ДНІ І ГАДЗІНЫ Ў КРАСАВІКУ

Стра ка ты светСтра ка ты свет  ��

РЭ КОР ДЫ ІNSTAGRAM
Коль касць што ме сяч на ак тыў ных ка рыс таль ні каў 
сэр ві су Іnstagram для раз мя шчэн ня фо та здым-
каў і ка рот кіх ві дэа ро лі каў пе ра вы сі ла 200 міль-
ё наў. За апош нія паў го да аў ды то рыя вы рас ла на 
трэць.

«Сён ня мы пе ра сяг ну лі мя жу ў 20 міль яр даў фо та здым-
каў, за гру жа ных на Іnstagram, — па ве дам ля ец ца ў бло гу 
сэр ві су. — Ра ней коль касць здым каў, які мі ка рыс таль ні кі 
дзя лі лі ся з пад піс чы ка мі, ацэнь ва ла ся ў 16 міль яр даў».

Што дзён на ка рыс таль ні кі пуб лі ку юць па 60 міль ё наў 
фо та і па кі да юць 1,6 міль яр да «лай каў» — паў го да на зад 
гэ тая ак тыў насць ацэнь ва ла ся ў 55 міль ё наў і 1,2 міль яр да 
«лай каў» ад па вед на.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. ca
ric

atu
ra

.ru


