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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 6.14 20.07 13.53
Вi цебск — 6.02 19.59 13.57
Ма гi лёў — 6.04 19.51 13.47
Го мель — 6.04 19.51 13.47
Гродна — 6.30 20.21 13.51
Брэст    — 6.34 20.19 13.45

ЗАЎТРА
Ён, гле дзя чы на ха ла дзіль нік:

— Вой, ва шы дзет кі на ма ля ва лі 

дзіў на га са бач ку.

Жон ка:

— У нас ня ма дзя цей.

Я, са шча міў шы зу бы:

— Гэ та жы ра фа.

Гэ та так раз' юш вае, ка лі спе цы-

яль на на бі ра еш дзе сяць кі ла гра маў 

для ро лі, а по тым рап там ус па мі на-

еш, што ты ні я кі не ак цёр.

У Япо ніі ў школь най пра гра ме ёсць 

урок лю ба ван ня пры ро дай.

Ці ка ва, вя до ма, але ў нас так са ма 

ёсць урок лю ба ван ня пры ро дай — гэ-

та ка лі ты са дзіш ся на кант роль най па 

ма тэ ма ты цы ка ля акна.

Месяц
Першая квадра 12 красавіка.

Месяц у сузор’і Льва.

Iмянiны
Пр. Марыі, Апалона, Веньяміна, 
Івана, Інакенція, Іоны, Іпата.
К. Іды, Юстыны, Марціна, 
Пшэмыслава.
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1390 год — го рад Брэст 

пер шы з га ра доў 

Бе ла ру сі атры маў са ма кі ра ван не 

на асно ве маг дэ бург ска га пра-

ва, якое пас ля не ад на ра зо ва па-

цвяр джа ла ся.

1694 год — час за сна ван ня 

Су пра сльскай дру кар ні. Дзей-

ні ча ла да 1803 го да пры Су пра сльскім Даб-

ра ве шчан скім ма нас ты ры (ця пер тэ ры то рыя 

Поль шчы). Ство ра на на ба зе Свя та-Тро іц кай 

ві лен скай ба зыль ян скай дру кар ні. Вы пус ці ла 

звыш 420 вы дан няў, у тым лі ку больш за 100 кі-

ры ліч ным шрыф там. Ся род іх бук ва ры сла вян-

скай мо вы, сла вя на-поль скі «Лек сі кон», пер шы 

кі ры ліч ны пом нік но тад ру ка ван ня. У афарм лен ні 

кніг вы ка рыс тоў ва лі ся раз на стай ныя шрыф ты, 

мас тац кія ўпры го жан ні, на бор ны ар на мент, фі-

гур ныя гра вю ры на ме дзі. З ся рэ дзі ны ХVІІІ ста-

год дзя вы пус ка ла так са ма пе ра клад ную на ву ко-

вую і мас тац кую лі та ра ту ру, ары гі наль ныя тво ры 

мяс цо вых аў та раў.

1749 год — да та на ра джэн ня (На ва-

груд чы на) Ануф рыя Мар ке ві ча, 

бе ла рус ка га юрыс та, асвет ні ка. Скон чыў Ві лен-

скі ўні вер сі тэт. У сва ёй вя до май пра цы «Пра 

ўдас ка на лен не пры ро ды ў ства рэн ні ча ла ве-

ка» вы клаў ідэі эва лю цы я ніз му, ма тэ ры я ліз му 

ў ант ра па ге не зе, ант ра па ла гіч на га гу ма ніз му. 

Ча ла век для Мар ке ві ча — вы нік пра цяг лай дзей-

нас ці пры ро ды ў яе раз віц ці. Вы сту паў су праць 

не на ву ко вых, міс тыч на-тэ а ла гіч ных до мыс лаў, 

ар гу мен та ва на кры ты ка ваў за род кі ра сісц кіх 

кан цэп цый. Па мёр у 1807 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Кан стан цін Мі-

хай ла віч Сон цаў, бе ла рус кі ву чо-

ны ў га лі не жы вё ла га доў лі, док тар сель ска гас-

па дар чых на вук, пра фе сар, ака дэ мік УАСГНІЛ, 

за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. З 1958 го да — 

за гад чык ла ба ра то рыі Бе ла рус ка га НДІ жы вё ла-

га доў лі, у 1964—1977 гадах — рэк тар Бе ла рус-

кай сель ска гас па дар чай ака дэ міі. З 1977-га — 

ды рэк тар Усе са юз на га НДІ жы вё ла га доў лі 

(Маск ва). Аў тар шмат лі кіх на ву ко вых прац па 

пы тан нях мі не раль на га, бял ко ва га, ві та мін на га 

карм лен ня жы вё лы. Па мёр у 1995 го дзе.

1963 
год — у Мін ску 

ад кры ла ся кан-

цэрт ная за ла Бе-

ла рус кай дзяр-

жаў най фі лар-

мо ніі.

1895 год — ра сій скі ім пе-

ра тар Мі ка лай ІІ пад-

пі саў най вы шэй шы ўказ аб за сна-

ван ні «Рус ка га му зея ім пе ра та ра 

Аляк санд ра ІІІ». Ця пер гэ та — Дзяр жаў ны Рус кі 

му зей (Санкт-Пе цяр бург).

1941 год — праз два га ды пас ля па гра-

ніч на га кан флік ту на ра цэ Хал хін-

гол у Маск ве пад пі са ны Пакт аб нейт ра лі тэ це 

па між СССР і Япо ні яй. Пад пі сан ню да ку мен та 

па пя рэд ні ча ла гу тар ка па між мі ніст рам за меж-

ных спраў Япо ніі Ма цу о кай і Ста лі ным 12 кра-

са ві ка, дзе бы ла да сяг ну тая зго да па шэ ра гу 

спрэч ных пы тан няў (на прык лад, аб Паў ноч ным 

Са ха лі не і япон скіх кан цэ сі ях). Япо нія ад мо ві-

ла ся ад пра па но вы пра даць ёй Паў ноч ны Са ха-

лін у аб мен на абя цан не па стаў кі 100 тыс. тон 

наф ты. Згод на з ар ты ку лам 2, «у вы пад ку, ка лі 

адзін з ба коў ста не аб' ек там ва ен ных дзе ян няў 

з бо ку ад ной або не каль кіх трэ ціх дзяр жаў, дру-

гі да га вор ны бок бу дзе вы кон ваць нейт ра лі тэт 

на пра ця гу ўся го кан флік ту». Пакт да зво ліў 

СССР за сце раг чы свае ўсход нія ме жы на вы-

па дак кан флік ту з Гер ма ні яй. Япо нія, у сваю 

чар гу, раз вя за ла са бе ру кі ў рас пра цоў цы пла-

на вай ны за Вя лі кую Ус ход нюю Азію су праць 

ЗША, Га лан дыі і Вя лі ка бры та ніі. Ме на ві та та му 

рэ ак цыя ў све це на гэ ты да га вор бы ла ад моў-

най — як у кра і нах гіт ле раў скай ка а лі цыі, так і 

ў Вя лі ка бры та ніі, Фран цыі і ЗША. Кі раў ніц тва 

Гер ма ніі і Іта ліі не га тыў на ўспры ня лі да мо ву, бо 

губ ля лі са юз ні ка ў вай не з Са вец кім Са юзам, 

якая імі рых та ва ла ся. Да га вор ус ту піў у сі лу 25 

кра са ві ка 1941 го да і быў дэ нан са ва ны СССР 

5 кра са ві ка 1945-га.

1945 год — са вец кія вой скі вы зва лі лі 

ад фа шысц кіх за хоп ні каў ста лі цу 

Аў стрыі го рад Ве ну.
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Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: Вяс нуш кі. Граб лі. Унук. Ка гор. Ка ва. Краб. Адзін. Ла та. Да ча. Ту ра. Да ма. Ала. Краж. На-
кал. Борт. Ага рак. Ка тод. Ка за. Па вер ты ка лі: Ва ран. Са ба ка. Уліт ка. Хва ро ба. Указ. Га ра. Ве на. Вар таў нік. 

Клад. Атам. Ідал. Рас кат. Аб жо ра. Агіт ка. Аклад. Абак. Раз.

СКАН  ВОРД Склаў 
Юрый ФА ЛІН СКІ, 

г. Мінск.

У кож на га свой ка лян дар,
Ліст кі ад ры ва ем па-свой му.
На мой ка лян дар ны за кон —
Мне кож ны ліс ток, як па трон
Па до ра най лё сам абой мы.

Я ве даю, з кож ным ліст ком
Блі жэ юць сня гі і за веі.
Але ж за за сло най за вей
Так са ма блі жэй і блі жэй
Вяс но вы пра мень чык 

над зеі.

Ліс ток рэ жа час, як ля зо —
Па пер кай асо ба га гар ту.
Хто ёсць ты — ка валь 

або цар —
У кож на га свой ка лян дар
І з гэ тым спра чац ца 

не вар та.

Не вя до мы міль я нер пла нуе ар га ні за ваць па-

ядын кі на вы жы ван не па ма ты вах зна ка мі та га 

фан тас тыч на га філь ма «Га лод ныя гуль ні», па ве-

дам ляе ін фар ма цый ны пар тал ІGN.

Муж чы на, які па жа даў за ха ваць ана нім насць, шу кае 

на плат фор ме HushHush па моч ні ка, які змо жа пра ду-

маць ды зайн арэ ны для бою. Вя до ма ж, га вор ка не 

ідзе пра вай ну не на жыц цё а на смерць, але тэ ма ты ка 

ў прын цы пе тая ж — у кан цы па ві нен за стац ца толь кі 

адзін. Як мяр ку ец ца, біт ва бу дзе пра хо дзіць на пры ват-

ным вост ра ве, у ёй пры муць удзел 100 гуль цоў. Кож на му 

з іх вы да дуць зброю для страй кбо ла і бро не ка мі зэль ку, 

аб ста ля ва ную сэн сар ным эк ра нам. Апош ні «вы жы лы» 

атры мае прыз у па ме ры 100 ты сяч фун таў стэр лін гаў.

Згод на з пра ві ла мі гуль ні, па яды нак бу дзе доў жыц-

ца тры дні, ад нак «зма гац ца» ўдзель ні кі бу дуць толь кі 

ў свет лы час су так. Уна чы яны змо гуць раз мяс ціц ца 

ў ла ге ры, дзе ім па да дуць не аб ход ную пра ві зію. «За 

апош нія не каль кі га доў гуль ні на кшталт «ка ра леў-

скай біт вы» зда бы лі не ве ра год ную па пу ляр насць, і 

наш клі ент — іх га ра чы пры хіль нік. Ён хо ча пра вес ці 

гуль ню ў рэ жы ме рэ аль на га ча су, не пры чы ніў шы 

ні ко му шко ды», — ад зна чыў ула даль нік плат фор мы 

HushHush.

Ця пер пра ект зна хо дзіц ца на ста дыі рас пра цоў кі, 

міль я нер шу кае ар га ні за та ра па ядын ку. Па тэн цый на му 

кан ды да ту абя ца юць пла ціць 1,5 ты ся чы фун таў стэр-

лін гаў у дзень. Па па пя рэд ніх пад лі ках, ра бо та зой ме 

паў та ра ме ся ца.

Ці ка ва, ці бу дзе гэ ты пра ект ажыц цёў ле ны? У су-

свет ным кі не ма то гра фе шмат філь маў пра тое, як 

гру пу лю дзей (а ча сам і дзя цей) пры му ша юць зні-

шчаць адно ад на го ў над зеі на ней ма вер ны вый грыш 

або прос та вы ра та ван не жыц ця пе ра мож цы або яго 

бліз кіх. Але па куль усё гэ та бы ло ме на ві та ў кі но, а 

за раз на бы вае цал кам рэ аль ныя ры сы. І ня хай гэ та 

толь кі гуль ня, але што бу дзе да лей, ка лі гуль ня ра на 

ці поз на скон чыц ца?..

Zамор'еZамор'е



У аме ры кан скім шта це Нью-Ёрк 

ця жар ны мі ака за лі ся 

ад ра зу 15 су пра цоў ніц ад ной з баль ніц, 

па ве дам ляе Іnsіdе Еdіtіоn.

Са мае ці ка вае, што ўсе яны пра цу юць мед сёст ра мі і 

асіс тэн та мі ўра ча ў ра дзіль ным ад дзя лен ні і рэ ані ма цыі 

для но ва на ро джа ных. Мяр ку ец ца, што пер шая з іх на ро-

дзіць ужо ў кра са ві ку. «Бяс спрэч на, па чы на еш за дум вац-

ца аб не чым та кім, — ка жа ад на з жан чын, якія ча ка юць 

дзі ця ў чэр ве ні. — Мо жа, мы неш та п'ём? Або аб неш та 

тром ся жы ва та мі? Нам усім вель мі па шан ца ва ла». Ад на 

з ця жар ных су пра цоў ніц мае на мер на ра джаць на ра бо це 

і лі чыць, што леп ша га мес ца для гэ та га не знай сці. «Ка лі 

ады дуць во ды і пач нуц ца схват кі, да стат ко ва прай сці па 

ка лі до ры — і атрым лі вай дзі ця», — ка жа яна.

Ра ней па ве дам ля ла ся, што ў аме ры кан скай па чат ко-

вай шко ле Оаk Strееt Еlеmеntаrу Sсhооl, раз ме шча най 

у го ра дзе Го дард, штат Кан зас, за ця жа ра лі ад ра зу сем 

на стаў ніц. Ды рэк тар жар та ваў, што ця пер да шко лы 

вар та пры бу да ваць яшчэ і дзі ця чы сад.

Іван КУ ПАР ВАС.

На стаў ні ца з аме ры кан ска га шта та Джор джыя 

атры ма ла 10 ты сяч до ла раў пас ля та го, як уваж-

лі ва пра чы та ла дроб ны шрыфт, па ве дам ляе Tаmра 

Bау Tіmеs.

Стра ха вая кам-

па нія, якая ба зі ру-

ец ца ў го ра дзе 

Сэнт-Пі тэрс берг, 

штат Фла ры да, 

на ла дзі ла та ем ны 

кон курс, умо вы 

яко га раз мяс ці ла 

дроб ным шрыф-

там у да ку мен тах, 

што на бы ва юць 

для афарм лен ня 

стра хоў кі для вы-

ез ду ў ін шыя кра і ны. Пер шай гэ тую дэ таль за ўва жы ла 

59-га до вая на стаў ні ца ся рэд няй шко лы Да не лан Энд рус: 

у пра цэ се куп лян ня стра хоў кі за 400 до ла раў яна ўваж-

лі ва пра чы та ла юры дыч ныя па пе ры, якія на ўмыс на бы лі 

на пі са ныя скла да най мо вай з вы ка ры стан нем спе цы фіч-

ных тэр мі наў. Сха ва нае па слан не ака за ла ся на сё май 

ста рон цы. Пе ра мож ца з'я ві ла ся праз 23 га дзі ны пас ля 

за пус ку кон кур су. «Каб пад крэс ліць важ насць вы ву чэн ня 

да ку мен таў на под піс, мы за пус ці лі кон курс «Пла цім за чы-

тан не», у якім за ах во цім ча ла ве ка, які чы тае ін фар ма цыю 

ў па гад нен нях ад па чат ку да кан ца. Ка лі вы чы та е це гэ та 

ў пе ры яд пра вя дзен ня кон кур су і па спе е це звяр нуц ца да 

нас пер шым, вам бу дзе ўру ча ны га лоў ны прыз у па ме ры 

10 ты сяч до ла раў», — га ва ры ла ся ў па пе рах.

Энд рус за пэў ні вае, што заў сё ды чы тае па доб ныя да ку-

мен ты, у тым лі ку па гад нен ні аб вы ка ры стан ні ліч ба ва га 

пра грам на га за бес пя чэн ня, якія прак тыч на ўсе пра горт-

ва юць. Яна пры зна ла ся, што са ма вы ка рыс тоў вае гэ ты 

трук у на ву чан ні. Жан чы на пла нуе вы дат ка ваць прыз на 

па езд ку ў Шат лан дыю ў го нар 35-й га да ві ны вя сел ля.

Пер ша па чат ко ва ў кам па ніі раз ліч ва лі раз мя шчаць 

не пры кмет ны над піс на пра ця гу го да і бы лі ўпэў не ныя, 

што ні хто яго не за ўва жыць. Гро шы пла на ва ла ся на кі ра-

ваць на даб ра чын насць. Ня гле дзя чы на вы пла ту Энд рус, 

фір ма ўсё роў на на кі руе яшчэ 10 ты сяч на раз віц цё пра-

ек таў па па вы шэн ні пісь мен нас ці ся род дзя цей і яшчэ 

па 5 ты сяч — на раз віц цё дзвюх школ, у якіх пра цуе 

на стаў ні ца.

МІЛЬ Я НЕР ХО ЧА ЗЛА ДЗІЦЬ ГУЛЬ НІ МІЛЬ Я НЕР ХО ЧА ЗЛА ДЗІЦЬ ГУЛЬ НІ 
НА ВЫ ЖЫ ВАН НЕНА ВЫ ЖЫ ВАН НЕ

Але ці не ста не за баў ка пра воб ра зам рэ аль ных «Га лод ных гуль няў»?
ПРА ЧЫ ТА ЛА ПРА ЧЫ ТА ЛА 

ДРОБ НЫ ШРЫФТ — ДРОБ НЫ ШРЫФТ — 
ВЫЙ ГРА ЛА 10 ТЫ СЯЧВЫЙ ГРА ЛА 10 ТЫ СЯЧ

СА ЮЗ ПІСЬ МЕН НІ КАЎ БЕ ЛА РУ СІ

шчы ра він шуе ка ле гу — чле на Са ю за 

пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Ра сіі Але ся ПІ СА РЫ КА 

з 65-год дзем з дня на ра джэн ня!

Па ва жа ны Алесь Ула дзі мі ра віч!

Вяс на абу джае пры ро ду, уз ды мае на строй, 

на тхняе паэ та. У та кую пры го жую па ру — Ваш 

дзень на ра джэн ня. Та му, ві даць, і паэ зія Ва ша — 

уз нёс лая, лег ка кры лая, свет лая, пе сен ная. Свед-

чан нем та му — паэ тыч ныя збор ні кі (іх больш за 

20), у якіх «...апа дае ліс це ці шы ні на ар ку шы паэ-

та вых бяс со ніц...»

Жа да ем Вам, да ра гі сяб ра, і на да лей ра да-

вац ца сон цу і зям лі, гля дзець у свет удум ны мі 

ва чы ма, не ўпус ціць со ней ка 

з да ло ні. Ва ша паэ зія ўпры-

гож вае свет, 

аба га чае ду шу — 

гэ та са праўд ны на бы-

так для на цы я наль-

най лі та ра ту ры.

Прэ зі ды ум 

ГА «Са юз 

пісь мен ні каў 

Бе ла ру сі»

Мінп ры ро ды лі чыць, што гэ тая шкод ная для на ва-

коль на га ася род дзя тра ды цыя на бы ла ма са васць і 

па пу ляр насць у пер шую чар гу ад не да хо пу ад па вед-

най ін фар ма цыі. У ве дам ства па сту па юць зва ро ты 

не абы яка вых гра ма дзян з прось бай рас тлу ма чыць 

на сель ніц тву шко ду для пры ро ды ад ге лі е вых ша роў. 

Мі ніс тэр ствам бу дуць пры ня ты ад па вед ныя ме ры па 

па вы шэн ні ін фар ма ва нас ці на сель ніц тва ў гэ тым пла не 

і пра па на ва ны рэ ка мен да цыі за ме ны та кіх ме ра пры-

ем стваў на ін шыя, больш эка ла гіч ныя. У мі ніс тэр стве 

так са ма спа дзя юц ца на да па мо гу ак тыў ных і не абыя-

ка вых да пы тан няў ахо вы на ва коль на га ася род дзя 

гра ма дзян.

Па вет ра ныя ша ры мо гуць пе ра адо лець ад лег ласць 

у ты ся чы кі ла мет раў, за брудж ва ю чы са мыя ад да ле ныя 

і не кра ну тыя кут кі пла не ты. Пас ля па дзен ня на зям-

лю або ў ва ду іх ла тэкс ныя аба лон кі і по лі эты ле на выя 

вя роў кі вылучаюць у на ва коль нае ася род дзе так січ-

ныя рэ чы вы. Ка лі та кі шар з'есць жы вё ла, ён мо жа 

бла ка ваць яе кі шач ны тракт, вы ра ка ю чы жы вых іс тот 

па мі раць ад го ла ду (мно гія з іх не здоль ныя ад роз ніць 

ежу ад смец ця). У стуж ках і ніт ках, які мі за вяз ва юць 

ша ры кі, жы вё ла мо жа за блы тац ца, што час та так са ма 

пры во дзіць да яе смер ці.

Мінп ры ро ды пра па нуе за мест вы пус ку па вет ра ных 

ша ры каў па са дзіць квет кі ці дрэ вы. На прык лад, клум ба 

ад кож на га вы пуск но га кла са. Мож на па са дзіць ад но дрэ-

ва на клас або гру пу. Гэ та бу дзе вель мі сім ва ліч на, ці ка ва 

і эка ла гіч на. Дрэ ва за ста нец ца на заў сё ды, а по бач з ім 

мож на па ве сіць шыль ду з го дам вы пус ку, кла сам і г. д.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

За мест свя точ ных ша ры каў — па сад ка дрэў

У РА ДЗІЛЬ НЫМ АД ДЗЯ ЛЕН НІ У РА ДЗІЛЬ НЫМ АД ДЗЯ ЛЕН НІ 
ЗА ЦЯ ЖА РАЛІ 15 СУ ПРА ЦОЎ НІЦЗА ЦЯ ЖА РАЛІ 15 СУ ПРА ЦОЎ НІЦ





Мінп ры ро ды за клі кае гра ма дзян аб ме жа ваць за пуск ге лі е вых па вет ра ных ша роў. У апош нія га ды 

ў час свят, кан цэр таў, апош ніх зван коў або вы пуск ных у шко лах і дзі ця чых сад ках гэта ста ла ўжо 

тра ды цы яй. Між тым ра біць та кое вель мі шкод на і не бяс печ на для на ва коль на га ася род дзя і асаб-

лі ва — для жы вёл.


