
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Паўлы, Дзмітрыя, 
Дзяніса, Іпата, Лук'яна, 
Паўла, Юльяна.

К. Аліны, Анэты, Юстыны, 
Францішка, Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

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 — 4.54 21.57 17.03

Брэст — 5.04 21.48 16.44
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Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
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А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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15 чэрвеня 2018 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.
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УСМІХНЕМСЯ

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

Месяц
Маладзік 13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Льва.

16 ЧЭРВЕНЯ

1933 год — на ра дзіў ся Ро ма 

Ай зберг, бе ла рус кі ге о-

лаг, док тар ге о ла га-мі не ра ла гіч ных на-

вук, пра фе сар, член-ка рэс пан дэнт НАН 

Бе ла ру сі. Аў тар больш чым 400 на ву-

ко вых прац па рэ гі я наль най тэк то ні цы, 

тэк та ніч ным кар та гра фа ван ні, геа ды на мі цы, тэк та ніч най 

эва лю цыі зям ной ка ры, наф та га за вай геа ло гіі. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (1978 год).

1948 год — на ра дзіў ся Ле а нід Гу цін, бе ла рус кі 

кам па зі тар. Пра цуе ў сім фа ніч ных, ва каль-

на-сім фа ніч ных, ка мер на-ва каль ных і ка мер на-ін стру мен-

таль ных жан рах, пі ша му зы ку для дзя цей.

1993 год — Вяр хоў ны Са вет Бе ла ру сі пры няў 

За кон «Аб пра ве ўлас нас ці на зям лю».

1998 год — у Ка і ры пад пі са на па гад нен не аб ас-

но вах ад но сін і су пра цоў ніц тва па між Рэс-

пуб лі кай Бе ла русь і Араб скай Рэс пуб лі кай 

Егі пет.

1903 год — аме ры кан скі пра мыс-

ло вец і вы на ход нік Ген ры 

Форд з гру пай ін вес та раў ар га ні за ваў у 

аме ры кан скім го ра дзе Дзір борн аў та ма-

бі ле бу даў ні чае прад пры ем ства «Ford Motor Company». 

Па ча ла сваю вы твор чую дзей насць бу ду чая су свет на вя-

до мая кам па нія.

1943 год — на ўзбра ен не са вец кіх зні шчаль ні-

каў-пе ра хват чы каў бы ла пры ня та пер шая 

ай чын ная бар та вая ра дыё ла ка цый ная стан цыя «Гнейс-2» 

(для вы яў лен ня бам бар дзі роў шчы каў пра ціў ні ка ва ўмо-

вах дрэн най бач нас ці). Да кан ца 1944 го да гэ тай стан цы-

яй бы лі асна шча ны больш за 230 са ма лё таў, якія па спя-

хо ва вы ка рыс тоў ва лі яе ў па вет ра ных 

ба ях.

1963 год — 16—19 чэр ве ня 

Ва лян ці на Це раш ко-

ва пер шай з жан чын у све це здзейс-

ні ла гіс та рыч ны па лёт на кас міч ным 

ка раб лі «Ус ход-6», зна хо дзя чы ся 

на ар бі це ад на ча со ва з ка раб лём 

«Ус ход-5», пі ла ту е мым Ва ле ры ем 

Бы коў скім.

1972 год — у са вец кіх га зе-

тах апуб лі ка ва на па ста но ва Са ве та Мі ніст-

раў СССР «Аб ме рах па ўзмац нен ні ба раць бы су праць 

п'ян ства і ал ка га ліз му», якая ўста наў лі ва ла шэ раг аб ме-

жа ван няў і за ба рон.

Хо ча це стаць экс пер-

там па ла гіс ты цы?

За вя дзі це дзвюх па лю-

боў ніц ад на ча со ва!

— Хто ска заў, што кры-

кам і слязь мі ад лю дзей ні-

чо га не да маг чы ся?

Вы не ме лі зно сін з ма ёй 

ад на га до вай дач кой...

«10 ка пе ек бу ду па-

він на», — гэ тай фра зай 

пра да вец Ле на за ра бі ла 

свой пер шы ру бель.

Урок пры ро да знаў ства 

ў пер шым кла се. На стаў-

ні ца:

— Дзе ці, вы мо жа це 

мне ска заць, як раз маў ля-

юць жы вё лы? Ма ша, ты?

— Ка ро ва ка жа «М-у-

у-у».

— Ра зум ні ца Ма ша, 

ся дай, пяць. А ты, Мі ша?

— Са бач ка ка жа «Гаў-

гаў».

— Ма лай чы на, Мі ша, 

пяць.

Во вач ка цяг не ру ку, аж з 

крэс ла па дае:

— Мар ван на, Мар ван на, 

а я ве даю, як мар жы раз маў-

ля юць!

— Што?! І як жа раз маў-

ля юць мар жы?..

— Яны ка жуць «Вой, 

чорт, якая ва да ХА ЛО-О-

ОД НАЯ-А-А!..»

Песню бярыце з сабою...Песню бярыце з сабою...   Руб ры ку вя дзе 
Яў ген КСЯ НЕ ВІЧ. 

evgenyksenevіch@
gmaіl.com

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

НАПРЫКАНЦЫ

Сяр гей Гра хоў скі 

(1913—2002) — вы дат ны 

бе ла рус кі па эт, пра за ік, 

дра ма тург, пе ра клад-

чык, гра мад скі дзе яч. 

Аў тар шэ ра гу збор ні каў 

паэ зіі. За слу жа ны ра бот-

нік куль ту ры Бе ла ру сі. 

Лаў рэ ат Лі та ра тур най 

прэ міі СП БССР імя 

А. Ку ля шо ва, Дзяр жаў-

най прэ міі імя Я. Ко ла са.

Сяр гей Гра хоў скі 

ў ста лін скія ча сы быў 

не за кон на арыш та ва-

ны за «ан ты са вец кую 

дзей насць» і вы сла ны. 

Ня гле дзя чы на цяж кія 

вы пра ба ван ні, якія да-

вя ло ся спаз наць, ён да 

кан ца за ста ваў ся тон-

кім лі рыч ным паэ там... 

Сё ле та мы ад зна ча ем 

105-ю га да ві ну з дня на-

ра джэн ня лю бі ма га на-

ро дам пес ня ра.

Вер шы — Сяр гей Гра хоў скі,

му зы ка — Яў ген Кся не віч.

Куп лет 1:

Вер бы вя чыс тыя ў Вя чы

Бе лыя руч кі ку па лі,

З пес няй туж лі вай і пла чам

Тле ла каст ра мі Ку пал ле.

Не каль кі ў пры цем ках шэ рых

І на ту ман ным сві тан ку

Моўч кі вы хо дзіў на бе раг

Хлоп чык за жу ра ны Ян ка.

Пры пеў:

Ці хая рэч ка

Бег ла вя ка мі.

Пес ня як свеч ка,

Плы ла за вян ка мі.

Куп лет 2:

Не ва ра жыў, а пра ро чыў.

Ве рыў і клі каў з за па лам.

Тою ку паль скаю ноч чу

Хлоп чык зра біў ся Ку па лам.

Но вае вы рас ла гол ле,

Но выя лег лі асно вы,

Ды не за моўк нуць ні ко лі

Ў све це Ку па ла вы сло вы.

КУ ПАЛЬ СКАЯ ПЕС НЯ

ЗдарэнніЗдарэнні   Як вы жыць на адзін фунт у  дзень
Жы хар ка Вя лi ка бры та нii ты дзень вы дат коў ва ла 

на ежу што дзень па фун це стэр лiн гаў (пры клад на 

2,8 руб ля). Вы нi кi экс пе ры мен та апiс вае The Sun.

На сня да нак Кэ цi Цiмс ела аў-

сян ку на ва дзе, да да ючы ту ды 

тро хi ва рэн ня, каб пад са ла дзiць 

стра ву або два тос ты з ва рэн нем 

i гру шай. Абе да ла дзяў чы на су-

пам з па ке та з хле бам цi тос та мi, 

а вя чэ ра ла ма ка ро на мi з та мат-

най па стай i ку ры най кат ле тай «з 

нiз кай коль кас цю мя са» i буль бай. Дзяў чы на вы ка на ла 

ўмо вы экс пе ры мен та, ад нак па скар дзi ла ся, што ён даў ся 

ёй ня прос та. «У пер шую ра нi цу я пра чну ла ся з жа дан нем 

па спы таць ва ра ных яек, але за мест гэ та га да вя ло ся ес цi 

аў сян ку з ка мя ка мi», — ка за ла яна. Ад нак, па вод ле слоў 

Цiмс, скла да ней за ўсё ёй да ла ся вя чэ ра, та му што яна 

пры вык ла да мяс ных страў.

Дзяў чы на вы ра шы ла пра вес цi экс пе ры мент пас ля та-

го, як да ве да ла ся, што ся рэд нi бры та нец тра цiць 81 фунт 

(пры клад на 227 руб лёў) на ежу што ты дзень. Цiмс ад зна-

чы ла, эксперымент да зво лiў усвя до мiць, што «iм пуль-

сiў на куп ляць ежу, а не га та ваць стра вы за га дзя — гэ та 

рас ко ша», а вы жыць пры хар ча ван нi на адзін фунт у 

дзень — «скла да на, але мож на».

РАЗ ГЛЕ ДЗЕЎ 
АД СУТ НАСЦЬ ВІ ДЭА НА ЗІ РАН НЯ

І скраў на су му звыш 160 ты сяч руб лёў
Уна чы з кра мы оп ты кі, раз ме шча най у ста лі цы па 

пра спек це Не за леж нас ці быў здзейс не ны кра дзеж 

пар тыі брэн да вых сон ца ахоў ных аку ля раў і апраў да 

ка рэк цый ных лін заў. Та ем на пра краў шы ся ў па мяш-

кан не, зла мыс нік здо леў скрас ці та ва ры, агуль ны 

кошт якіх пе ра вы сіў 100 ты сяч руб лёў.

Праз адзі нац цаць дзён у той жа час су так з ве ла кра мы па 

ву лі цы Куль ман быў здзейс не ны кра дзеж 18 да ра гіх ве ла сі пе-

даў. Гэ тым ра зам па мер на не се най шко ды пе ра вы сіў 60 ты-

сяч руб лёў. Мі лі цы я не ры ўста на ві лі, што абод ва кра дзя жы 

здзейс ніў 35-га до вы ра ней су дзі мы вы ха дзец з Ма гі лёў скай 

воб лас ці. Ён за тры ма ны. Част ку скра дзе на га муж чы на па спеў 

збыць сва ім зна ё мым у кра і не і за яе ме жа мі.

Як па ве да мі лі ў ГУ УС Мін гар вы кан ка ма, ні адзін з на-

зва ных ганд лё вых аб' ек таў не быў аб ста ля ва ны сіс тэ май 

ві дэа на зі ран ня. Акра мя та го, ахоў ная сіг на лі за цыя кра мы 

оп ты кі ў су вя зі з ра монт ны мі ра бо та мі па мяш кан ня бы ла 

ад клю ча на ад сер ве ра. У ве ла кра ме ахоў ная сіг на лі за цыя 

на огул ад сут ні ча ла. Гэ тыя аб ста ві ны іс тот на паў плы ва лі на 

«вы бар» зла чын цы, ад на ча со ва ўсклад ніў шы апе ра тыў ні кам 

за да чу па ўста наў лен ні яго асо бы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

А ну, дзед, па ка жы да звол 
на рыб ную лоў лю!
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