
Аб ра ба ваў Аб ра ба ваў 
два бан кі два бан кі 

з да па мо гай з да па мо гай 
ава ка даава ка да

У із ра іль скім го ра дзе Бе эр-Шэ ва муж чы-

на, уз бро е ны ава ка да, аб ра ба ваў два бан-

кі, пі ша бры тан скае вы дан не Daіly Maіl.

Пер шае ра ба ван не ад бы ло ся яшчэ ў ся рэ-

дзі не мая. Зла чы нец прый шоў у ад дзя лен не 

ад на го з бан каў і пра цяг нуў ка сір цы за піс ку з 

па тра ба ван нем гро шай. За ўва жыў шы яе ва ган-

ні, муж чы на пра дэ ман стра ваў не вя лі кі чор ны 

прад мет і рас тлу ма чыў, што гэ та гра на та. Ён 

пры гра зіў пус ціць яе ў ход у вы пад ку ад мо вы. 

Су пра цоў ні ца бан ка вы ра шы ла не ры зы ка ваць 

і ад да ла яму ўсю на яў насць ка сы — 4,45 ты ся-

чы до ла раў. Праз не каль кі дзён ра баў нік на ве-

даў ся ў ін шае ад дзя лен не та го ж бан ка. Ён паў-

та рыў свой трук і ўцёк з 3,3 ты ся чы до ла раў.

Каб вы са чыць па да зра ва на га, па лі цыя вы-

ка рыс та ла да ныя апе ра та ра ма біль най су вя зі. 

Пас ля арыш ту вы свет лі ла ся, што за мест гра-

на ты муж чы на на сіў з са бой ава ка да, па фар ба-

ва нае ў чор ны ко лер. У мі ну лым ён пра вёў тры 

га ды за кра та мі за ін шае ра ба ван не.

Дрэн ная на ві на Дрэн ная на ві на 
пры нес ла міль ён пры нес ла міль ён 

до ла раўдо ла раў
Жы хар аме ры кан ска га го ра да Бал ты мар (штат Мэ-

ры ленд) не змог атры маць гра шо вы прыз ла та рэі, 

згу ляў у дру гі раз і са рваў джэк пот, пі ша пар тал 

UPІ.

78-га до вы муж чы на, які па жа даў за ха ваць ана нім-

насць, на быў не каль кі пяцідо ла ра вых білетаў ад ной з 

ла та рэй у мяс цо вай кра ме. Аме ры ка нец тут жа пра ве рыў 

вы ні кі ро зыг ры шу: адзін з білетаў пры нёс яму 500 дола-

раў. Та ды ён звяр нуў ся па гро шы да ка сір кі, якая па ве-

да мі ла яму дрэн ную на ві ну. «Дзяў чы на ска за ла, што 

толь кі ме не джар мо жа вы пла ціць мне пры за вую су му, 

бо гро шы за хоў ва юц ца ў сей фе, — рас каз вае ама тар 

аза ртных гуль няў. — Я не за су ма ваў, а пай шоў у ін шую 

кра му, дзе мае сяб ры ўдзель ні ча юць у вір ту аль ных ско-

ках. Там мне прый шла ў га ла ву дум ка ку піць яшчэ ла-

та рэй ных бі ле таў».

Пас ля гэ та га аме ры ка нец за ехаў у ін шую кра му і ад-

зна чыў свой пер шы вый грыш на быц цём білета ін шай 

ла та рэі кош там 20 до ла раў. У вы ні ку ён стаў ула даль ні-

кам міль ё на до ла раў. Пе ра мож ца ад зна чыў, што жон ка 

з цяж кас цю па ве ры ла ў іх шан ца ван не, ад нак ужо пры-

гля дае но вы дом.

Іван КУ ПАР ВАС.

Гас па да ру за ба ра ні лі Гас па да ру за ба ра ні лі 
вы гуль ваць вы гуль ваць 

пра жэр лі вую свін нюпра жэр лі вую свін ню
У го ра дзе Ван га ра та (Аў стра лія) ула ды за ба ра ні лі гас-

па да ру вы гуль ваць свін ню на ву лі цы, па ве дам ляе вы-

дан не Daіly Maіl.

Мэцью Эванс атры маў ліст ад га рад ско га са ве та, у якім яму 

па ве да мі лі, што ка лі ён пра цяг не вы гуль ваць свай го хат ня га 

га да ван ца па мя нуш цы Грант па го ра дзе, то атры мае штраф 

за па ру шэн не гра мад ска га па рад ку звыш 800 аў стра лій скіх 

до ла раў. Прад стаў нік га рад ско га са ве та за явіў, што яны прый-

шлі да та ко га ра шэн ня пас ля скар гаў жы ха роў го ра да на 

тое, што жы вё ла кра дзе ежу ў дзя цей. Ён да даў, што спро бы 

па лі цыі зла віць свін ню пра ва ку юць мност ва праб лем. Ула ды 

ад зна чы лі, што ра зу ме юць не спа кой Эван са да тыч на свай го 

хат ня га га да ван ца, але бяс пе ка лю дзей на пер шым пла не.

У сваю чар гу, Мэцью рас ка заў, што да гэ та га без праб лем 

вы гуль ваў Гран та два га ды за пар, а так са ма ўдзель ні чаў у 

шоу, на якое яго за пра сіў га рад скі са вет. Ён раз мяс ціў фа та-

гра фію па пе рад жаль на га ліс та на ста рон цы свай го га да ван ца 

ў са цы яль най сет цы, дзе яго пад тры ма лі мно гія ка рыс таль ні кі. 

«Я люб лю гля дзець на Гран та на ву лі цы! Я за ўва жыў, як ён 

ад ной чы ку паў ся ў лу жы не, ка лі я вы хо дзіў па піць ка вы. Гэ та 

зра бі ла мой дзень!» — на пі саў адзін з ка мен та та раў.
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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.37 21.44 17.07
Вi цебск — 4.18 21.42 17.24
Ма гi лёў — 4.27 21.34 17.07
Го мель — 4.33 21.21 16.48
Гродна — 5.54 21.57 17.03
Брэст    — 5.04 21.48 16.44

ЗАЎТРА
— Ча му вы за бі лі пя ця рых ча ла век?

— Не ве даю, я гу ма ні та рый.

З тва ёй уні каль най знеш нас цю пра-

мая да ро га ў вя ду чыя. На ра дыё.

— Ёсць шмат дзяў чат, якія не хо чуць 

вы хо дзіць за муж.

— Ад куль ты ве да еш?

— Я ім пра па ноў ваў.

— Ды мы з жон кай аб са лют на роз-

ныя! Ну, вось узяць кра му, на прык лад. 

Я на огул не раз бі ра ю ся ў ма лоч ным 

ад дзе ле. А яна губ ля ец ца ў ві на-га-

рэ лач ным.

15 ЧЭР ВЕ НЯ

1954 год — на ра дзіў-

ся (вёс ка Згурск 

Чэр вень ска га ра ё на) Іван Іва-

на віч Крук, бе ла рус кі фальк ла-

рыст, кан ды дат фі ла ла гіч ных 

на вук. Даў ні і па ста ян ны аў тар 

«Звяз ды». У 1975 го дзе скон чыў Мін скі пе да га-

гіч ны ін сты тут. Да сле дуе бе ла рус кі фальк лор, 

на род ную куль ту ру, бе ла рус кі на род ны ка лян-

дар. Аў тар ма на гра фій, на ву ко вых прац.

1979 год — на ра дзі ла ся (г. Брэст) 

Юлія Вік та раў на Не сця рэн ка, 

бе ла рус кая 

спарт смен-

ка (лёг кая 

ат ле ты ка, 

бег), май-

стар спор-

ту Бе ла ру-

сі, май стар 

спор ту Бе-

ла ру сі між на род на га кла са, за слу жа ны май-

стар спор ту Бе ла ру сі. Чэм пі ён ка Алім пій скіх 

гуль няў (2004) у бе гу на 100 м. Пе ра мож ца між-

на род ных спа бор ніц тваў се рыі Гран-пры (2004) 

у бе гу на 100 м. Брон за вы пры зёр чэм пі я на таў 

све ту і Еў ро пы, у эс та фе це 4 па 100 м.

1215 год — гру па 

феада лаў і ду ха-

вен ства пры пад трым цы ры цар-

ства і га ра джан вы му сі лі анг лій-

ска га ка ра ля Іа а на Без зя мель-

на га пад пі саць гра ма ту, якая 

атры ма ла наз ву «Вя лі кая хар тыя воль нас цяў» 

(Magna carta). Гэ ты да ку мент, які га ран туе ка-

ра леў скім пад да ным пэў ныя пры ві леі і пра вы, 

за хоў вае ў Вя лі ка бры та ніі за кон ную сі лу і да 

сён ня. Гра ма та на пі са на на ла ты ні, скла да ец ца 

з прэ ам бу лы і 63 ар ты ку лаў і змя шчае га ран-

тыі тых пры ві ле яў і сва бод, якія скла лі пад му-

рак бры тан скай сіс тэ мы кі ра ван ня. З 63 па-

ра гра фаў хар тыі най больш вя до мы 12-ы, які 

за ба ра няе ка ра лю ўво дзіць па да ткі без зго ды 

па дат ка пла цель шчы каў, і 39-ы, які па збаў ляе 

ка ра ля пра ва арыш тоў ваць гра ма дзян і ад бі-

раць іх ма ё масць без за кон на га пры су ду су да. 

«Вя лі кая хар тыя воль нас цяў» з ча сам ста ла 

раз гля дац ца як ас но ва твор ны за кон кра і ны. 

Гіс то ры кі і дзяр жаў ныя дзея чы ХІХ ста год дзя 

раз гля да лі Хар тыю як вя лі кую га ран тыю анг лій-

скіх сва бод. У та кім ра зу мен ні яна паў плы ва ла 

на па лі тыч ныя і пра ва выя ідэі ў Аме ры цы і ады-

гра ла га лоў ную ро лю ў ка ла ні яль ны пе ры яд яе 

гіс то рыі, у хо дзе Аме ры кан скай рэ ва лю цыі, пры 

скла дан ні кан сты ту цыі ЗША.

1843 год — на ра дзіў ся Эд вард Грыг, 

нар веж скі кам па зі тар, пі я ніст, 

ды ры жор. Аў тар му зы кі да дра мы Г. Іб се на 

«Пер Гюнт», сю і ты для струн на га ар кест ра 

«З ча соў Холь бер га», кан цэр та для фар тэ пі-

я на з ар кест рам, струн на га квар тэ та, «Лі рыч-

ных п'ес» для фар тэ пі я на, ра ман саў і пе сень. 

Па мёр у 1907 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Юрый Ула-

дзі мі ра віч Анд ро паў, са вец кі 

пар тый ны і дзяр жаў ны дзе яч, ге не рал ар міі, 

Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы. З 1944 го да 

на пар тый най ра бо це ў Ка рэ ліі. З 1953 го да 

па сол СССР у Венг рыі, у 1962—1967-м і з 

мая 1982-га — сак ра тар ЦК КПСС. У 1967—

1982 га дах стар шы ня КДБ СССР. З ліс та па да 

1982 го да Ге не раль ны сак ра тар ЦК КПСС, 

ад на ча со ва (з чэр ве ня 1983-га) Стар шы ня 

Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР. Па мёр 

у 1984 годзе.

1921 год — на ра дзіў ся Гаў ры іл Аб-

ра ма віч Ілі за раў, са вец кі хі рург, 

ака дэ мік РАН, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы, 

за слу жа ны вы на ход нік і ра цы я на лі за тар СССР, 

док тар ме ды цын скіх на вук, за слу жа ны ўрач 

РСФСР. Больш за 30 га доў ад даў рас пра цоў-

цы праб ле мы ад наў лен ня кас ця вых і мяк кіх 

тка нак, но вых вы со ка эфек тыў ных ме то дык ля-

чэн ня скла да ных ар та пе да-траў ма та ла гіч ных 

хво рых. У 1988 го дзе яго на ву ко вае ад крыц цё 

ў га лі не ар та пе дыі бы ло ўне се на ў Дзяр жаў ны 

рэ естр. Па мёр у 1992 го дзе.

12 15 чэрвеня 2019 г.СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ

ca
ric

atu
ra

.ru

Месяц
Першая квадра 10 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Ульяны, Івана, Нікіфара.

К. Віолы, Іяланты, Яны, Віта, 

Вітольда, Лявона.
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15 ве рас ня ў пар ку Пе ра мо гі ў Мін-

ску прой дзе най буй ней шы ў Еў ро пе 

ся мей ны фес ты валь ін тэр ак тыў ных 

за баў.

Свя та ў мін скім пар ку Пе ра мо гі на 

Дзень тан кіс та, які стаў за апош нія два 

га ды ад ным з са мых па пу ляр ных ме ра-

пры ем стваў у жы ха роў ста лі цы Бе ла ру сі, 

у 2019 го дзе вый дзе на но вы ўзро вень, 

аб' яд наў шы ся з WG Fest — фес ты ва лем 

ама та раў гуль няў Wargamіng, які ра ней 

пра во дзіў ся ў Маск ве. 15 ве рас ня «WG 

Fest 2019: Дзень тан кіс та» раз гор нец ца 

на тэ ры то рыі 100 га і бу дзе за баў ляць у 

Мін ску сот ні ты сяч гас цей, а рас пра цоў-

шчы кі Wargamіng з уся го све ту па дзе-

ляц ца з імі на ві на мі лю бі мых гуль няў і 

прад ста вяць но выя.

«Сё ле та мы ўпер шы ню збя ром на шы 

най буй ней шыя свя ты і на шых гуль цоў 

ра зам — на са мым гран ды ёз ным ся мей-

ным фес ты ва лі ін тэр ак тыў ных за баў на 

на шым кан ты нен це, — да во лі ам бі цы ёз-

на ад зна чыў кі раў нік вы да вец ка га пад-

раз дзя лен ня Wargamіng у СНД Анд рэй 

Му раў ёў. — Ка лі вы хо ча це ад чуць мак сі-

маль ны ўзро вень свя точ най ат мас фе ры, 

ка лі вы лю бі це ве се ла пра во дзіць час з 

сям' ёй і сяб ра мі — аба вяз ко ва пры ходзь-

це на «WG Fest 2019: Дзень тан кіс та!»

Ле тась на Дзень тан кіс та ў Мін ску 

прый шлі больш за 200 000 ча ла век з 

10 кра ін, і «WG Fest 2019: Дзень тан кіс та» 

рых ту ец ца паў та рыць гэ ты пос пех. Акра-

мя ат мас фе ры тан ка ва га бра тэр ства, 

зно сін са ства раль ні ка мі роз ных гуль няў 

і ме дый ны мі пер со на мі гас цей пар ку Пе-

ра мо гі 15 ве рас ня бу д зе 

ча каць знач на па шы ра ная 

ў па раў на нні з мі ну лым го-

дам пра гра ма за баў для 

ўсёй сям'і. На вед валь ні-

каў ча ка юць тур ні ры па 

гуль нях Wargamіng з пры-

за мі, тэ ма тыч ныя фо та зо-

ны, фуд корт, ат рак цы ё ны, 

кон кур сы, май стар-кла сы, 

кан цэрт вя до мых му зыч-

ных вы ка наў цаў, маш-

таб ны фе ер верк і мно гае 

ін шае. Ува ход на свя та, якое пра во дзіц ца 

пры пад трым цы Мінск ага вы ка наў ча га ка-

мі тэ та ў рам ках Дня го ра да, тра ды цый на 

бу дзе бяс плат на.

Склад му зыч ных хэд лай не раў фес-

ты ва лю «WG Fest 2019: Дзень тан кіс та» 

і да дат ко вая ін фар ма цыя пра шмат лі кія 

за ба вы, якія ён пра па нуе на вед валь ні-

кам, бу дуць аб ве шча ныя паз ней. Ар га ні-

за та ры абя ца юць сюр пры зы ня ба ча на га 

маш та бу.

Іван ХВІР, фота аўтара.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. Во зе ра і ра ка — ... для ры ба ка (прык.). 

6. «Бой ся, язь, шчу па ка! // ..., не дай зе ва ка, // А то бу дзе го ра!» 

З паэ мы Я. Ко ла са «Мі ха сё вы пры го ды». 8. «Бу дзе ... , // Бу дзе 

юшач ка. // А ты, мі лы дру жок, — // Мая ду шач ка». З пры пеў кі. 

9. «... — ду ша квет кі». Жуль Верн. 10. Лёг кі руч ны бур. 13. Дроб-

ная мар ская ры ба ся мей ства се ляд цоў. 16. «Язі па важ ныя і ... , 

// Што тыя зеб ры — аку ні». З вер ша П. Броў кі «На ры бал цы». 

17. Ка наў ка. 18. Ры бац кая сет ка, якой ло вяць ры бу ўдвух. 19. Сет-

ка для лоў лі на ся ко мых і ры бы. 21. Лі чын ка ка ма ра, якая слу жыць 

пры на дай для лоў лі ры бы. 24. Сет ка для лоў лі ры бы з суд наў. 

25. ... і шчу па ку ўпо пе рак гор ла ста но віц ца (прык.). 27. Ня бес нае 

це ла. 28. Чым даў жэй шыя ... ў ры ба ка, тым менш ве ры яго бай кам 

(прык.). 29. Бер вя но, якое за та ну ла пры спла ве.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. На тое і ..., каб ка рась не дра маў (прык.). 

2. Юш ка без яр ша, што ... без буль бы (прык.). 3. Цёп ла му чэр-

ве ню і ... ра да (прык.). 4. Зва ра най ры бе ... не па трэб на (прык.). 

5. Рыб ны хар чо вы пра дукт. 7. Тое, што і ча пец. 11. Ка лі све жы 

..., дык і ры ба на кру чок (прык.). 12. Штуч ная пры ла да для лоў лі 

ры бы. 14. ..., му зы кант і птуш ка лоў — трое жаб ра коў (прык.). 

15. Буй ны бе ла рус кі го рад, яко му сё ле та спаў ня ец ца 1000 год з 

ча су за сна ван ня. 18. Пя рэд няя част ка пе чы. 20. Ле там кож ны ... 

на ча ваць пус ціць (прык.). 21. Не глы бо кае мес ца ў ра цэ. 22. Адзін 

за кід не ва да. 23. «Звон кае ... шып шы на вае. // Ці хі пры ту лак язёў 

і са моў». З вер ша А. Гра ча ні ка ва «Дняп ро. Сож. Між рэч ча». 

26. Буй ная пра мыс ло вая ры ба ся мей ства асят ро вых.

Склаў Ля вон Це леш, 

г. Дзяр жынск.

Мі ко ла Пра ка по віч (нар. 1948) — та-

ле на ві ты бе ла рус кі па эт. Скон чыў 

Брэсц кі пе дінс ты тут. У роз ныя га ды 

пра ца ваў на стаў ні кам, тэ ле гра фіс-

там, рэд ак та рам брэсц кай сту дыі 

тэ ле ба чан ня, жур на ліс там га зе ты 

«Звяз да». Лаў рэ ат прэ міі «Тэ ле вяр-

шы ня». Кі ра ваў Брэсц кім ад дзя лен-

нем Са ю за пісь мен ні каў Бе ла ру сі. 

Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Не-

ад' ем нае», «На кру гі свае», «Мя жа 

над зеі», «Пры ту лак па мя ці».

Вер шы — Мі ко ла ПРА КА ПО ВІЧ, 

Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ,

му зы ка — Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ.

Куп лет 1:

Не ў ла год ных аб дым ках 

кра су ні-вяс ны,

Не на лу зе, дзе пес ціц ца вет рык, —

Цём най ноч чу ку паль скай у не трах ляс ных

Рас пус ка ла ся па па раць-квет ка.

Пры пеў:

Па па раць-квет ка цві це

Па ўсёй Бе ла ру сі.

Па па раць-квет ку знай ду.

І пра лёс не жу ру ся.

Куп лет 2:

Па лым не лі над рэч кай каст ры 

да від на...

Як языч нік, я ім па ма лю ся.

І пры мро іц ца мне за ка ха ны юнак

Пад бус лі ным кры лом Бе ла ру сі.

Куп лет 3:

Бу дуць пес ні збі рац ца ў чыс цют кі су вой, —

Ма ці тка ла, Ра дзі ма бя лі ла.

Ні бы хва ля, уз ды ме яго над зям лёй

Не зна ё мая дзіў ная сі ла.

Куп лет 4:

Ён па ве рыць у час той, у со неч ны дзень, —

Стол за сце люць свя точ ным аб ру сам.

Ка лі лю дзі спы та юць: — А хто там ідзе?

У ад каз пра гу чыць: — Бе ла ру сы!

Спа да ры ню Ва лян ці ну СКА РЫН КІ НУ, 

якая амаль со рак га доў ад пра ца ва ла 

стыль рэ дак та рам «Чыр во най зме ны» і 

вы ха ва ла не ад но па ка лен не жур на ліс-

таў — знаў цаў бе ла рус кай мо вы, шчы ра 

він шу ем з днём на ра джэн ня, з пры го жай 

круг лай да тай! Зы чым моц на га зда роўя, 

ба дзё рас ці, даб ра і даб ра бы ту!

Ня хай вам сон ца смя ец ца,

Ня хай усё ўда ец ца,

І хай бу дзе свет лым

кож ны Ваш дзень!

З удзяч нас цю і па ва гай — 

чыр во на зме наў цы 

і звяз доў цы.

Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...

ПА ПА РАЦЬ-КВЕТ КА

— Зразумела! Гэта ў вас у вёсцы 
такі сайт знаёмстваў...

Цёп ла му чэр ве ню і ры ба ра да

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Шчас це. 6. Лешч. 8. Ры бач ка. 9. Пах. 

10. Шчуп. 13. Са ла ка. 16. Кар пы. 17. Ра вок. 18. Кры га. 19. Са-

чок. 21. Ма тыль. 24. Трал. 25. Ёрш. 27. Пла не та. 28. Ру кі. 29. Тап-

ляк. Па вер ты ка лі: 1. Шчу пак. 2. Суп. 3. Ры ба. 4. Ва да. 5. Ік ра. 

7. Чэп чык. 11. Чар вя чок. 12. Мар мыш ка. 14. Ры бак. 15. Брэст. 

18. Кап тур. 20. Кус цік. 21. Мель. 22. То ня. 23. Ле та. 26. Шып.

Свя таСвя та ДЗЕНЬ ТАН КІС ТА АБ' ЯД НОЎ ВА ЕЦ ЦА З WARGAMІNG FESTДЗЕНЬ ТАН КІС ТА АБ' ЯД НОЎ ВА ЕЦ ЦА З WARGAMІNG FEST
Ар га ні за та ры абя ца юць сюр пры зы ня ба ча на га маш та бу

Zамор'еZамор'е


 


