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3 верасня 2014 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.

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 — 6.22 19.53 13.31
Вi цебск — 6.10 19.45 13.35
Ма гi лёў — 6.13 19.44 13.31
Го мель — 6.12 19.38 13.26
Гродна — 6.38 20.08 13.30
Брэст — 6.41 20.06 13.25

Iмянiны
Пр. Аляксея, Васілія, Івана, 
Макара, Міхаіла, Фёдара.
К. Ліліяны, Разаліі, Ружы, 
Майсея.

Месяц
Першая квадра 2 верасня.

Месяц у сузор’і Казярога.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

4 верасня 2014 г.
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Гэ та дзень вы на ход ні ка. Та му на ро джа ныя ў 
гэ ты дзень ва ло да юць яск ра вы мі тэх ніч ны мі 
здоль нас ця мі, бліс ку ча пла ну юць і ге не ры-
ру юць ідэі, час та пра па ну юць не ар ды нар ныя 
ра шэн ні раз на стай ных праб лем. Ім важ на, 
каб жыц цё бы ло па спя хо вым і пры ем ным. 
Чым бы ні зай ма лі ся па жыц ці, яны пер ша-

па чат ко ва пра ліч ва юць усе маг чы мыя не ча ка нас ці, каб з 
го на рам вый сці з лю бо га ста но ві шча. На ро джа ныя ў гэ ты 
дзень лі чаць, што ад ста ро га не аб ход на ад ра кац ца, каб 
пра клас ці шлях но ва му, ці ка ва му. Яны за над та шмат ча су 
ад да юць пра цы, ус кла да юць на ся бе праз мер на вя лі кую 
ад каз насць, та му ім не аб ход на быць да во лі асця рож ны мі і 
кры ху па сла біць ра зу мо вую дзей насць і на пру жан не.

4
верасня

НА РО ДЖА НЫЯ

1563 год — у Брэсц кай дру кар ні вый шла Ра дзі ві лаў-
ская Біб лія. Пер шая дру кар ня на тэ ры то рыі су-

час най Бе ла ру сі з'я ві ла ся ў Брэс це. Ме на ві та тут у 1563-м 
і ўба чы ла свет Біб лія, якая да XVІІІ ста год дзя бы ла са мым 
вя лі кім па аб' ёме дру ка ва ным вы дан нем у гіс то рыі Вя лі ка-
га Княст ва Лі тоў ска га. Брэсц кая Біб лія, якую на зы ва юць 
яшчэ Ра дзі ві лаў скай, — гэ та поў ны пе ра клад кніг Біб ліі на 
поль скую мо ву. Гра вю ры-ілюст ра цыі вы ка на ны не вя до-
мым вы са как лас ным май страм. Да вы дан ня пры кла даў ся 
так са ма прад мет ны па ка заль нік. Гэ та бы ло ўпер шы ню ў 
бе ла рус кім кні га дру ка ван ні. У све це за ха ва ла ся ўся го не-
каль кі асоб ні каў гэ та га шэ дэў ра па лі гра фіч на га мас тац тва 
эпо хі Рэ не сан су.

1781 год — гру па іс пан скіх ка ла ніс таў за сна ва ла пер-
шае па се лі шча на тым мес цы, дзе сён ня ста іць 

Лос-Ан джэ лес. Сваё па се лі шча яны на зва лі «го рад Ма ці 
Бо жай, ка ра ле вы анё лаў» — Эль-Пу эб ло-дэ-Лос-Ан хе лес. 
Ка лі ў 1835 го дзе го рад стаў ула дан нем Мек сі кі, наз ва 
ска ра ці ла ся да Лос-Ан хе лес. У 1846 го дзе па ча ла ся вай на 
з Мек сі кай, і праз два га ды Мек сі ка бы ла вы му ша на ад-
даць го рад у ру кі анг ла моў на га на сель ніц тва. З тых ча соў 
Лос-Ан хе лес ста лі на зы ваць у ад па вед нас ці з анг лій скім 
вы маў лен нем — Лос-Ан джэ лес, а ў 1850 го дзе (гэ та зда-
ры ла ся за не каль кі ме ся цаў да ўва хо джан ня Ка лі фор ніі ў 
склад ЗША ў якас ці шта та) Лос-Ан джэ лес атры маў ста тус 
го ра да. У той час у ім бы ло 1600 жы ха роў. Лос-Ан джэ лес 
раз ме шча ны на ўзбя рэж жы Ці ха га акі я на ка ля пад нож жа 
гор Сан-Габ ры эль, на раў ні не з паль ма вы мі і апель сі на-
вы мі га я мі. Гэ тую раў ні ну, раз ра за ючы го рад, пе ра ся кае з 
за ха ду на ўсход хры бет Сан та-Мо ні ка. Сён ня Лос-Ан джэ-
лес — най буй ней шы го рад Ка лі фор ніі і дру гі па коль кас ці 
на сель ніц тва ў ЗША (тут пра жы вае больш за 15 міль ё-
наў ча ла век). Па сут нас ці, Лос-Ан джэ лес скла да ец ца з 
мност ва не вя лі кіх га рад коў і ра ё наў — ад фе шэ не бель ных 
Сан та-Мо ні кі і Бе вер лі Хілз да не да гле джа ных тру шчоб ва 
ўсход няй част цы. Гэ ты ра ён Ка лі фор ніі ха рак та ры зу ец ца 
па вы ша най сей сміч най ак тыў нас цю, та му гма хі па бу да ва-
ны толь кі ў цэнт ры го ра да. Ад лег лас ці ў Лос-Ан джэ ле се на-

столь кі вя лі кія, што яго яшчэ на зы ва юць «го ра дам да рог». 
Асноў ныя сла ву тас ці Лос-Ан джэ ле са — гэ та цэнтр аме ры-
кан скай кі не ма та гра фіі, веч ная «фаб ры ка мро яў» Га лі вуд 
і вя до мы на ўвесь свет дзі ця чы парк Дыс нэй лэнд.

1859 год — на ра дзіў ся 
(бы лы фаль ва рак 

Будзь каў шчы на, ця пер По лац-
кі ра ён) Бра ні слаў Іг на та віч 
Эпі мах-Шы пі ла, бе ла рус кі вы-
да вец, мо ва знаў ца, кан ды дат 
гіс то ры ка-фі ла ла гіч ных на вук 
(1887), са праўд ны член Ін бел-
куль та (1924). У 1885 го дзе скон-
чыў Пе цяр бург скі ўні вер сі тэт. З 
1891-га пра ца ваў у біб лі я тэ цы 
ўні вер сі тэ та, ад на ча со ва вы кла-
даў у вы шэй шых і ся рэд ніх на-
ву чаль ных уста но вах Пе цяр бур га. З 1925-га — рэ дак тар, у 
1927—1929 гг. — стар шы ня ка мі сіі Ін бел куль та па скла дан ні 
слоў ні ка бе ла рус кай мо вы. Збі раў ма тэ ры я лы па гіс то рыі, эт-
на гра фіі, фальк ло ры Бе ла ру сі. Іні цы я тар ства рэн ня, адзін з 
кі раў ні коў бе ла рус ка га ле галь на га вы да вец ка га та ва рыст ва 
«За гля не сон ца і ў на ша акон ца» (1906—1914), сту дэнц ка га 
Бе ла рус ка га на ву ко ва-лі та ра тур на га гурт ка (1912—1917), 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва ў Пет ра гра дзе па ака зан ні да па-
мо гі па цяр пе лым ад вай ны (1916). Укла даль нік ру ка піс най 
«Бе ла рус кай хрэс та ма тыі», у якой са бра ны асоб ныя тво ры 
В. Ду ні на-Мар цін ке ві ча, Я. Лу чы ны, У. Сы ра ком лі, Цёт кі, Ф. 
Тап чэў ска га і ін шых. Са дзей ні чаў твор ча му ста наў лен ню Я. 
Ку па лы, быў рэ дак та рам яго пер ша га збор ні ка «Жа лей ка», 
за ха ваў не апуб лі ка ва ныя тво ры пе цяр бург ска га пе ры я ду 
(за хоў ва юц ца ў Лі та ра тур ным му зеі Ян кі Ку па лы ў Мін ску). 
Па мёр у 1934 го дзе.

Мі ка лай ГА ЛА ДЗЕД, дзяр жаў ны дзе яч:

«Ка лі муд расць ад асоб ле на ад лю бо ві, то яна пры-
чы няе ча ла ве ку боль і пе ра стае быць муд рас цю».

Яна за ка ха ла ся ў яго, 
та му што ён быў строй ны і 
маўк лі вы.

А ён прос та фі зіч на не 
мог га ва рыць і ўцяг ваць жы-
вот ад на ча со ва...

Жан чы на скар дзіц ца сяб-
роў цы:

— Цэ лы ты дзень пры му-
ша ла му жа па чаць ра монт у 
пры бі раль ні!

— І што?
— У су бо ту ён па ве-

сіў на ёй аб' яву «Пры-
бі раль ня за чы не на на 
ра монт» і пай шоў у 
га раж!

Жан чы не пры хо-
дзіць ад му жа СМС: 
«Смец це вы нес, у 
кра му сха дзіў, суп 
зва рыў, дзя цей 
спаць па клаў». Тая 
ў шо ку. Пі ша ад каз: 
«ТЫ ТАМ ТОЛЬ КІ бі-
гу дзі МАЕ не ча пай!»

Дзе ці — квет кі жыц ця :)
Ся джу на ды е це. Сын кор-

міць ка та. Чую, ка жа яму:
— Ты аль бо еш, аль бо ха-

вай міс ку... На ша мам ка на 
ды е це, і я ўна чы за яе не ад-
каз ваю...

Ка ро ва, якая вель мі ха це-
ла жыць, да ва ла не толь кі 
ма ла ко, але і яй кі!

Фота Алесі ВАРАБ'ЁВАЙ.

Па га ры зан та лі: 1. «Чыр-
ва не юць ра бі ны над но вы-
мі ха та мі,\\Спе лы ... з мё-
дам і хле бам ідзе». З вер ша
С. Гра хоў ска га «Ве ра сень». 
4. «Ні бы не ве ра сень, а жні-
вень скі той час,\\Ка лі ... у поў-
най яшчэ сі ле». З вер ша Я. Ко-
ла са «У ве рас нёў скі ве чар». 
8. Хоць ... грэе, але ду ша млее 
(прык.). 9. У ве рас ні ад на ... — 
ды і тая гор кая ра бі на (прык.). 
11. Тое, што і па мі дор. 
13. Во кіс на трыю. 15. «Як ка ля-
нае ліс це ка лін,\\Ве рас нёў скі 
плы ве ...». З вер ша А. Ка на-
пель кі «Во сень едзе на ра бым 
ка ні». 16. ... у ве рас ні прад вес-
ціць цёп лую во сень (прыкм.). 
17. За пчол кай — у ..., за жу-
ком — у гной (прык.). 18. «І во-
сень су мную люб лю я,\\І пер-
шы ... сяр поў і кос». З вер ша 
К. Буй ло «Люб лю». 19. Пра-
ха ла джаль ны са лод кі на пі так. 
20. Умоў нае аба зна чэн не не-
вя до май асо бы. 22. Сі ні ко лер. 
24. Ад ступ лен не ад га лоў най 
тэ мы для вы свят лен ня па боч-
на га пы тан ня. 28. Шчас це ... 
не хо дзіць, бя ду за са бой во-
дзіць (прык.). 32. Драў ля ная 
па су дзі на з клё пак, з дву ма 
вуш ка мі. 33. «... рап там па-
жаў це ла,\\Га рыць толь кі кроў 
ра бін». З вер ша С. Бранд та 
«Ве ра сень, як ве ра сень». 
34. «У бе ла ру саў ... пра цы 
ёсць,\\На зва нае ка лісь ці Ася-
ні най». З вер ша В. Гар дзея «Ася ні на». 35. «Зноў ве ра сень -\\
За па слі вы ... -\\Шчы руе па ім шыс тых ба ра ві нах». З вер ша
А. Гра ча ні ка ва «Ве ра сень». 36. «Хлеб трэ ба се яць, му жы кі,\\
Без хле ба — дрэнь ...». З вер ша Л. Га лу бо ві ча «Па лі ты ка».

Па вер ты ка лі: 1. «Пад шэ рую ..., пад ве ра сень ме сяц,\\
За ду маў жа ніц ца мядз ведзь у цём ным ле се». З вер ша ва най 
каз кі М.Тан ка «Каз ка пра мядз ве дзя». 2. Га ту нак каш тоў-
най паўд нё вай яб лы ні. 3. Прый шоў ... — пай шло ле та ад нас 
(прык.). 5. Ве ра сень чыр во нае ... вы праў ляе, во сень за ла тую 
су стра кае (прык.). 6. Якая-не будзь за ду ма. 7. У ве рас ні му жы ка 
не ... грэе, а цэп (прык.). 9. Хлеб ды ва да — ма ла дзец кая ... 
(прык.). 10. На ся ко мае. 12. Як на стаў ве ра сень, дык ... кож ны 
дзень (прык.). 14. Раз даж джыц ца ве ра сень — на ... му жы ку 
(прык.). 16. Тое, што і га зоў ка. 19. Ве ра сень ... ха лод ны, але 
сы ты (прык.). 21. «Ве рас нё вае со ней ка пром ня мі ла шчыць 
зям лю,\\ Раз ма лёў вае ў чыр вань і ... сон нае ліс це». З вер ша 
Т. Дзям' я на вай «Ве рас нё вае со ней ка пром ня мі ла шчыць зям-
 лю». 23. Дру кар скія лі та ры, што пе ра да юць які-не будзь тэкст. 

«СПЕ ЛЫ ВЕ РА СЕНЬ З МЁ ДАМ І ХЛЕ БАМ ІДЗЕ»

Па га ры зан та лі: 1. Ве ра сень. 4. Цяп лынь. 8. Сон ца. 9. 
Яга да. 11. Та мат. 13. Натр. 15. За ра пад. 16. Гром. 17. Мёд. 
18. Звон. 19. Морс. 20. Ікс. 22. Сінь. 24. Эк скурс. 28. Ад но. 32. 
Цэ бар. 33. Тра ва. 34. Свя та. 35. Грыб нік. 36. Па лі ты ка.

Па вер ты ка лі: 1. Во сень. 2. Ра нет. 3. Спас. 5. Ле та. 6. 
На мер. 7. Ха та. 9. Яда. 10. Аса. 12. Ту ман. 14. Ра дасць. 16. 
Газ ні ца. 19. Ме сяц. 21. Зо ла та. 23. На бор. 25. Кут. 26. Край. 
27. Ржа. 29. Дзя ды. 30. Грыб. 31. Яс лі.

25. «За пах ла буль баю пя чо най,\\Ту ман ды міц ца ля ра-
кі.\\Па кі нуць ... свой улюб лё ны\\Не хо чуць, ра яц ца шпа кі».
З вер ша П. Броў кі «Ве ра сень». 26. Што ся ло, то но раў, што 
..., то абы чай (прык.). 27. Тое, што і ір жа. 29. Бе ла рус кае свя-
та, звя за нае з па мі нан нем прод каў. 30. Як ку сок са ла, то і ... 
па тра ва (прык.). 31. Кар муш ка для жы вё лы.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.
г. Дзяр жынск.

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:


