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Фота Соф'і Фота Соф'і КУСЯНКОВАЙКУСЯНКОВАЙ..

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іааны, Марціна.

К. Амеліі, Антона, Віталя, 
Філіпа.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.51 21.38 16.47

Вi цебск — 4.33 21.36 17.03

Ма гi лёў — 4.41 21.28 16.47

Го мель — 4.47 21.16 16.29

Гродна — 5.08 21.52 16.44

Брэст — 5.17 21.44 16.27

Месяц
Поўня 5 ліпеня.

Месяц у сузор’і Рыб.

УСМІХНЕМСЯ

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
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9 ліпеня 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Пе рад вя сел лем:

ЁН: Ура! На рэш це!!! Я ўжо 

да ча кац ца не мог!!!

ЯНА: Мо жа, мне сыс ці?

ЁН: Не, на ват не ду май 

пра гэ та!

ЯНА: Ты мя не ка ха еш?

ЁН: Вя до ма!

ЯНА: Ты мне ка лі-не будзь 

здрадж ваў?

ЁН: Не, як та бе та кое ў 

га ла ву прый шло?

ЯНА: Бу дзеш мя не ца ла-

ваць?

ЁН: Бу ду!

ЯНА: Бу дзеш мя не біць?

ЁН: Ні ў якім ра зе!

ЯНА: Ма гу та бе ве рыць?

Пас ля вя сел ля: чы таць 

зні зу ўверх.

10 ЛI ПЕ НЯ

1795 год — на ра дзiў ся (Вi лен-

скi па вет) Пётр Сла вiн-

скi — ра сiй скi аст ра ном, пе да гог, член-

ка рэс пан дэнт Пе цяр бург скай АН, док тар 

фi ла со фii, пра фе сар.

1900 год — на ра дзiў ся Пётр Аляк санд ра вiч Сер-

гi е вiч, бе ла рус кi жы ва пi сец i гра фiк, мастак-

ма ну мен та лiст, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Лiт вы.

1910 год — на ра дзiў ся Сяр гей Паў ла вiч Аст ра-

ву маў, ак цёр, рэ жы сёр, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сi.

1940 год — на ра дзiў ся Iгар Iва на вiч За бянь коў, 

бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не ра дыё тэх нi кi, 

док тар тэх нiч ных на вук, пра фе сар.

1945 год — на ра дзi ла ся Ра i са Iва наў на Сергi ен-

ка, бе ла рус кi му зы ка зна вец, док тар мас-

тацт ва знаў ства, пра фе сар.

1950 год — на ра дзiў ся Ула дзi мiр Мi хай ла вiч 

Круг лiк, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не аў та-

трак тар на га ма шы на бу да ван ня, док тар тэх нiч ных на вук, 

пра фе сар.

1980 год — у Мiн-

ску за сна-

ва ны Лi та ра тур ны му зей 

Петру ся Броў кi.

2000 год — у Мiн-

ску ад кры ты 

ме ма ры ял у па мяць ах вяр 

Ха ла кос ту на мес цы, дзе ў са ка вi ку 1942 го да бы ло рас-

стра ля на ка ля 5 ты сяч ча ла век. Аў тар пра ек та — ар хi-

тэк тар Ле а нiд Ле вiн.

1765 год — 

на ра-

дзiў ся Пётр Iва на-

вiч Баг ра цi ён, рус кi 

ге не рал ад iн фан-

тэ рыi, ге рой вай ны 

1812 го да. Смя рот на па ра не ны ў 

Ба ра дзiн скай бiт ве.

1835 год — на ра дзiў ся Ген рык Вя няў скi, поль скi 

скры пач i кам па зi тар, адзiн з най буй ней-

шых скры па чоў XIX ста год дзя, прад стаў нiк ра ман тыч-

на га кi рун ку.

1890 год — на ра дзi ла ся Ве ра Мi хай лаў на Iнбер, 

рус кая паэ тэ са. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-

мii СССР.

1895 год — на ра дзiў ся Карл Орф, ня мец кi кам-

па зi тар, пе да гог i ды ры жор.

1905 год — на ра дзiў ся Леў Аб ра ма вiч Ка сiль, ра сiй-

скi пiсь мен нiк. Адзiн з па чы наль нi каў са вец-

кай дзi ця чай лi та ра ту ры, член-ка рэс пан дэнт АПН СССР.

1940 год — вый шаў указ Прэ зi ды у ма Вяр хоў-

на га Са ве та СССР «Аб ад каз нас цi за вы-

пуск не даб ра якас най або не кам плект най пра дук цыi i за 

не вы ка нан не аба вяз ко вых стан дар таў пра мыс ло вы мi 

прад пры ем ства мi».

1945 год — з Бер лi на на ра дзi му ад пра вiў ся пер-

шы цяг нiк з дэ ма бi лi за ва ны мi во i на мi Чыр-

во най Ар мii, удзель нi ка мi штур му ня мец кай ста лi цы.

АЛЯК САНДР БЛОК:

«Толь кi за ка ха ны мае пра ва на зван не 
ча ла ве ка».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛI: 1. На тое шчу пак, 

каб ... не дра ма лi (прык.). 4. ... — як ры-

бал ка: не клюе — змот вай ву дач кi (прык.). 

7. Мар ское па рус нае суд на XVIII—XIX ст. 

10. Буй ная сi бiр ская ра ка. 11. На бязрыб'і 

i ... — па клёў ка (прык.). 12. Для ры бы i 

гос ця адзiн за кон: праз ... днi пра ту ха юць 

(прык.). 13. Тое, што i по яс. 15. Цвёр ды 

мi не рал. 16. Зад няя част ка лод кi, суд на. 

18. Наз ва буй ной ры ба вод чай гас па дар-

кi, якая зна хо дзiц ца ў Чэр вень скiм ра ё-

не. 19. Ка лю чы ёрш, але ... з яго смач ная 

(прык.). 21. Во зе ра ў Паў ноч най Аф ры цы. 

22. Хвой нае веч на зя лё нае дрэ ва. 24. «Мне 

па шан ца ва ла. Як мне па шан ца ва ла! // 

На цяг ва ла ся ..., як стру на, // I ба ля ры най 

рыб ка тан ца ва ла». З вер ша Х. Гу ры но вi ча 

«Ры бац кае». 25. ..., цi Вох. Ма лень кi ба ра-

да ты ча ла ве чак, якi, па вод ле па вер' яў, жы-

ве пад зям лёй i да па ма гае ўсiм, хто тра пiў у 

бя ду. 26. «Раз вя зан ... . // Тут го ман, смех, 

// I ры бу вы трас лi на снег». З паэ мы Я. Ко-

ла са «Но вая зям ля». 27. Моц нае iмк нен не 

да ча го-не будзь (разм.). 28. Ры ба — ва да, 

яга да — тра ва, а хлеб — уся му ... (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛI: 2. На гляд за вы ка нан-

нем пра вiл ры ба лоў ства. 3. Тое, што i бой 

(устар.). 5. Ляс ны жа ва ра нак. 6. Ус ход нi 

ве цер. 8. Дзе шчу па ка ня ма, там ка рась ... 

(прык.). 9. ... ў ра цэ, ды не ў ру цэ (прык.). 

13. Ры ба ку дождж не ... (прык.). 14. Ка лi 

све жы ..., дык i ры ба на кру чок (прык.). 

17. Ры ба i ... за вя дуць у стар цы (прык.). 

20. Зва ра най ры бе ... не па трэб на (прык.). 

23. На бяз рыб'е i апа ло нiк ... (прык.). 

24. Ваў ка ў плуг, а ён у ... (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

ПРА ВЕР ЦЕ, 
КА ЛI ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лi: 1. Ка-

ра сi. 4. Лю боў. 7. Брыг. 

10. Об. 11. Чар ка. 12. Тры. 

13. Пас. 15. Агат. 16. Кар-

ма. 18. «Вол ма». 19. Юш ка. 

21. Чад. 22. Цiс. 24. Лёс ка. 

25. Ох. 26. Куль. 27. Сма га. 

28. Га ла ва.

Па вер ты ка лi: 2. Рыб-

наг ляд. 3. Се ча. 5. Юла. 

6. Ост. 8. Гас па дар. 9. Рыб-

ка. 13. Пе ра шко да. 14. Чар-

вя чок. 17. Зай цы. 20. Ва да. 

23. Сом. 24. Луг.

РЫ БАЦ КIЯ КА РА ЦЕЛЬ КI
Пры свя ча ец ца бе ла рус кiм ры ба ло вам


