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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.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.58 20.26 14.28
Вi цебск — 5.44 20.19 13.35
Ма гi лёў — 5.48 20.16 14.28
Го мель — 5.49 20.09 14.20
Гродна — 6.13 20.41 14.28
Брэст — 6.18 20.37 14.19

Iмянiны
Пр. Іосіфа, Леаніда, 
Мікалая, Мірона, Рыгора.
К. Іааны, Казіміра, 
Францішка.

Месяц
Апошняя квадра 25 жніўня.

Месяц у сузор’і Рака.

ЗАЎТРА

1932 год — у Ве не цыі ад крыў ся пер-
шы між на род ны кі на фес ты валь. 

Адзін з са мых ста рых між на род ных кі на фэс-
таў у Еў ро пе што год пра во дзіц ца на вост ра-
ве Лі до. У кон кур се пры ма юць удзел поў на-
мет раж ныя мас тац кія філь мы, якія не дэ-
ман стра ва лі ся за ме жа мі кра і ны-вы твор цы 
і не ўдзель ні ча лі ў 
ін шых фес ты ва лях. 
Леп ша му філь му 
фес ты ва лю ўру ча-
ец ца прыз «За ла ты 
Леў». Пры су джа-
юц ца так са ма спец прэ міі і ўзна га ро ды за 
леп шыя рэ жы сёр скія і ак цёр скія пра цы. З 
рус кіх кі не ма та гра фіс таў пры за «За ла ты 
леў» бы лі ўда сто е ны рэ жы сёр Анд рэй Тар-
коў скі за кі на стуж ку «Іва на ва дзя цін ства» і 
Мі кі та Мі хал коў за фільм «Урга».

1949 год — 65 га доў з дня на ра джэн-
ня (вёс ка Аляк сей кі Іва цэ віц ка-

га ра ё на) Пя сец ка га Сця па на Сця па на ві ча, 
бе ла рус ка га ву чо на га ў га лі не па лі мер на га 
ма тэ ры я лаз наў ства, док та ра тэх ніч ных на-
вук (1992), пра фе са ра (2000). У 1971 го дзе 
скон чыў Бе ла рус кі тэх на ла гіч ны ін сты тут. 
Пра ца ваў у Ін сты ту це ме ха ні кі ме та ла па лі-
мер ных сіс тэм НАН Бе ла ру сі (з 1992-га за-
гад чык ла ба ра то рыі, з 2005-га за гад чык ад-
дзе ла). Аў тар на ву ко вых прац па тэх на ло гіі 
па лі ме раў і кам па зі таў. Рас пра ца ваў шэ раг 
тэх на ло гій атры ман ня но вых кам па зіт ных 
ма тэ ры я лаў на асно ве па лі ме раў, якія знай-
шлі пры мя нен не ў ма шы на бу да ван ні.

1968 год — ка нец «Пра жскай вяс ны». 
Так на зы ва юць ся мі ме сяч ны пе-

ры яд па лі тыч най лі бе ра лі за цыі ў Чэ ха сла ва-
кіі, які скон чыў ся ўво дам у кра і ну вой скаў 
Ар га ні за цыі Вар шаў ска га да га во ра (акра мя 
Ру мы ніі). З пры хо дам да кі раў ніц тва Ка му-
ніс тыч най пар ты яй Чэ ха сла ва кіі Аляк санд ра 
Дуб ча ка гэ тая дзяр жа ва па ча ла дэ ман стра-
ваць усё боль шую не за леж насць ад СССР. 
Па лі тыч ныя рэ фор мы Дуб ча ка, які імк нуў ся 
ства рыць «са цы я лізм з ча ла ве чым тва рам», 
не ўяў ля лі са бой поў на га ады хо ду ад ра ней-
шай па лі тыч най лі ніі, як гэ та бы ло ў Венг рыі 
ў 1956 го дзе, ад нак раз гля да лі ся са вец кі мі 
кі раў ні ка мі як па гро за ге ге мо ніі Са вец ка га 
Са ю за ў кра і нах Ус ход няй і Цэнт раль най Еў-
ро пы і на ват яго бяс пе кі. Чэ ха сла ва кія зна-
хо дзі ла ся ў са мым цэнт ры аба рон чай лі ніі 
Вар шаў ска га бло ка, і яе маг чы мы пе ра ход 
на бок са пер ні ка быў не да пу шчаль ны пад-
час «ха лод най вай ны». 23 жніў ня «баць коў» 
Пра жскай вяс ны» да ста ві лі ў Маск ву — для 
пра мы ван ня маз гоў. Па вод ле пад пі са на га 
там па гад нен ня, на тэ ры то рыі Чэ ха сла ва кіі 
з гэ та га ча су раз мя шча лі ся на па ста ян най 
асно ве са вец кія вой скі. Пас ля вяр тан ня ў 
Пра гу іні цы я тар рэ фор маў Аляк сандр Дуб-
чак на пра ця гу не ка то ра га ча су яшчэ за-
хоў ваў свой пост, але па сту по ва ён і яго 
пры хіль ні кі бы лі ад хі ле ны ад ула ды.

Алесь ГА РУН, па эт, пуб лі цыст:
«Пры су джа ны шлях свой ра бі да ра гім,
Кра суй ся на ра дасць са бе і дру гім».

Яны лі чаць на ту раль ным утой ваць свае 
па чуц ці, дум кі і па дзеі, але быц цам бы па 
іро ніі лё су по гля ды, пе ра ка нан ні гэ тых лю-
дзей ста но вяц ца вя до мы мі на ва коль ным. У 
по шу ках аса біс та га «я» яны здоль ны на эк-
стра ва гант ныя ўчын кі, ры зы ку юць за стац ца 
ў адзі но це, што іх зу сім не па ло хае. Яны не 
імк нуц ца па да бац ца тым, ад ка го за ле жыць 

іх лёс. Але за знеш няй абы яка вас цю ха ва ец ца глы бо кая па-
чуц цё вая на ту ра, якая ад чу вае боль пры дум цы аб не спра-
вяд лі вас ці на ва коль на га све ту. У сям'і не да пус ка юць на ват 
спро бы кі ра ваць іх асо бай, і, ка лі парт нёр зга джа ец ца на пра-
па на ва ныя пра ві лы, са юз бу дзе тры ва лым і даў га веч ным.

Ды е та «Ста ліч ная»: вы-
дат ку еш усе гро шы на арэн-
ду ква тэ ры і цэ лы ме сяц ні-
чо га не ясі.

— Фі ма! Вы лю бі це Ра дзі-
му?

— Так!

— Вы га то выя ад даць за 
яе жыц цё?

— А хто ж яе та ды бу дзе 
лю біць?

— Да ра гі, а па мя та еш, як 
мы згу ля лі вя сел ле?

— Па-мой му, уні чыю...

Фота Яўгена ПЯСЕЦКАГА.

ПРЫ ПАЖАРЫ 
ПАВЯРНУЦЬ 

РЫЧАГ

caricatura.ru

Па га ры зан та лі: 3. «Кні-
га — ні бы па пя луш ка,\\што 
вя дзе нас на ... ». З вер ша 
М.Ку ры лы «Кні га». 7. Кніж-
ка ча ла ве ку, што ... пчол-
цы (прык.). 8. Су пра цоў нік 
га зе ты, ра дыё, які дае ін-
фар ма цыю ў ад дзел хро ні-
кі. 11. Паў ноч ны на пра мак 
(спец.). 12. Тое, што з'яў ля-
ец ца па да бен ствам ча го-не-
будзь. 13. Па кла дзе ныя ад на 
на ад ну кні гі. 16. Упры го жан-
не са сла іс та га раз на ко лер-
на га ка ме ня або ра ка ві ны. 
17. Змен ша ны чар цёж па-
верх ні Зям лі. 18. Муж чын-
скае імя. 19. Част ка тэкс ту, 
на пі са на га або на дру ка ва на-
га ў ад ну лі нію. 21. Хто ве дае 
аз ды ..., та му і кні гі ў ру кі 
(прык.). 22. Апы таль ны ліст 
для атры ман ня якіх-не будзь 
звес так. 25. Ста ра жыт ныя 
пісь мё ны, які мі ка рыс та лі ся 
пе ра важ на скан ды на вы. 26. 
..., або ама тар ка і знаў ца кніг; 
ёю бы ла бе ла рус кая асвет ні-
ца XІІ ста год дзя Еў фра сін ня 
По лац кая, якая з дзя цін ства 
за чыт ва ла ся кні га мі, а паз-
ней, у ма наст ве, пе ра піс ва ла 
тво ры рэ лі гій на-ма раль на га 
змес ту. 28. У па ляў ні ча га 
час та і ... пу до вым бы вае 
(прык.). 29. Га дуй, ма ці, дзе-
ці — бу дзеш ... ме ці.

Па вер ты ка лі: 1. «Япон-
ска-рус кі ...». Кні га, пер шая 
ў Ра сіі, якую склаў і вы даў 
Іо сіф Гаш ке віч, дып ла мат, 
ву чо ны мо ва зна вец, па лі глот 
(ве даў 13 моў), па да рож нік; 
сё ле та Бе ла русь ад зна ча ла 
200-год дзе з дня на ра джэн-
ня на ша га сла ву та га су ай-
чын ні ка. 2. «Пе ра чы таў рад кі 
кі ры лі цы пры го жай\\І вос ку з 
ла да нам пры ем ны ... па чуў». 
З вер ша М.Баг да но ві ча «Кні-
га». 3. Ста лі ца за ход не еў ра-
пей скай кра і ны, дзе бе ла рус кі 
асвет нік, пер ша дру кар, пісь-
мен нік Фран цыск Ска ры на 
ства рыў пер шае ў гіс то рыі 
бе ла рус кае вы да вец тва. 
4. Рэшт кі раз бу ра на га збу да-

ван ня. 5. «Лю бая ..., я ва ды 
ба юсь.\\Па ца луй спа чат ку, 
што, як утап люсь?». З пес-
ні «Руч ні кі» (сло вы В.Вяр бы, 
му зы ка М.Пят рэн кі). 6. «Мая 
спад чы на, го нар і ма раў ...,\\
Мі ла гуч ная, шчы рая, доб рая 
мо ва». З вер ша М.Ле шчу на 
«Род ная мо ва». 9. Кні га пра 
лад мо вы, якую вы даў у 1619 
го дзе пісь мен нік і цар коў ны 
дзе яч Мя ле цій Смат рыц кі; 
гэ тым вы дан нем пісь мен нік 
ад стой ваў і сцвяр джаў пра-
вы бе ла ру саў на за ха ван не 
сва ёй мо вы. 10. Ста ра дру ка-
ва ныя кні гі. 14. Пер шы верш, 
які Якуб Ко лас на пі саў у 12 

га доў, за што атры маў ад 
баць кі ся рэб ра ны ру бель.
15. «Дык ша нуй, бе ла рус, 
сваю мо ву -\\Гэ та ... нам на 
веч ныя го ды». З вер ша А.Га-
ру на «Ты, мой брат, ка го за-
вуць бе ла ру сам». 18. Тэкст, 
ма люн кі, ад ціс ну тыя па лі гра-
фіч ным спо са бам. 20. «Лю-
бі це кні гу, бо яна — ... муд-
рас ці, ве даў і на ву кі, ле кі для 
ду шы». Цы та та Ф.Ска ры ны. 
22. Адзін ка вы мя рэн ня аб'-
ёму дру ка ва на га тэкс ту. 23. ... 
— сяб ра ча ла ве ку (прык.). 
24. Від мас тац тва. 27. Ежа з 
дроб ных ка ва лач каў мя са ў 
со у се.

Пра вер це, ка лі лас ка, ад-
ка зы:

«ЛЮ БІ ЦЕ КНІ ГУ...»

Па га ры зан та лі: 3. Пар-
нас. 7. Лі па. 8. Хра ні кёр. 11. 
Норд. 12. Ана лаг. 13. Стос. 
16. Ка мея. 17. Кар та. 18. Ан-
тон. 19. Ра док. 21. Бу кі. 22. 
Ан ке та. 25. Ру ны. 26. Кніж ні-
ца. 28. За яц. 29. Шчас це.

Па вер ты ка лі: 1. Слоў нік. 
2. Пах. 3. Пра га. 4. Ру і на. 5. 
Алё на. 6. Ка лыс ка. 9. «Гра-
ма ты ка». 10. Ста ра друк. 14. 
«Вяс на». 15. Скарб. 18. Ад бі-
так. 20. Кры ні ца. 22. Ар куш. 
23. Кні га. 24. Та нец. 27. Азу.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.
г. Дзяр жынск.

Ні чо га свя то гаНі чо га свя то га  ��

КРАЎ
З ЦАР КОЎ НАЙ
ЛАЎ КІ

Су пра цоў ні кі Пар ты-
зан ска га РУ УС ста лі цы 
вы шук ва юць па да зра-
ва на га ў здзяйс нен ні 
кра дзя жу з цар коў най 
лаў кі па ву лі цы Ста ха-
наў скай. Шко да ад дзе-
ян няў зла мыс ні ка скла-
ла 89 міль ё наў руб лёў.

— Ра бот нік цар коў най 
лаў кі вы явіў, што ноч чу тут 
яў на нех та па бы ваў, — рас-
па вя ла прэс-афі цэр Пар-
ты зан ска га РУ УС г. Мін ска 
На тал ля Га ну се віч. — Па да-
зра ва ным ака заў ся 32-га до-
вы мін ча нін, ра ней не ад на-
ра зо ва су дзі мы за кра дзя жы. 
За раз муж чы на зна хо дзіц ца 
ў вы шу ку. Згод на з па пя рэд-
ні мі пад лі ка мі, зда бы чай зла-
мыс ні ка ста лі больш за 800 
вы ра баў з се раб ра і зо ла та, 
ка ля 200 кі шэн ных аб раз коў, 
а так са ма скры ня цар коў на-
га ві на.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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