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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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Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

16 ЛІ ПЕ НЯ

1414 год — го рад На ва гру дак 

стаў рэ зі дэн цы яй міт ра па-

лі та Лі тоў ска-На ва груд скай пра ва слаў-

най епар хіі Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска-

га; пер шым міт ра па лі там абра ны Ры гор 

Цамб лак.

1875 год — да та за сна ван ня Ня свіж скай на стаў-

ніц кай се мі на рыі. На яе ба зе дзей ні ча лі 

пед кур сы для на стаў ні каў на род ных ву чы лі шчаў Мін скай 

гу бер ні. У пер шую су свет ную вай ну (1915) се мі на рыя 

бы ла эва ку і ра ва на ў Вязь му. З 1917 го да — зноў у Ня-

сві жы, рэ ар га ні за ва на ў ся рэд нюю на ву чаль ную ўста но ву 

з су мес ным на ву чан нем юна коў і дзяў чат. У роз ны час у 

се мі на рыі ву чы лі ся Я. Ко лас, К. Чор ны, А. Баг да но віч і 

ін шыя дзея чы. Іс на ва ла да 1919 го да.

1944 год — у хо дзе Бе ла стоц кай і Ві лен скай апе-

ра цый вой ска мі 2-га і 3-га Бе ла рус кіх фран-

тоў вы зва ле ны г. Грод на.

1944 год — у Мін ску ад быў ся мі тынг пра цоў ных го-

ра да і пар ты зан Мін скай воб лас ці, пры све ча-

ны вы зва лен ню бе ла рус кай ста лі цы. Больш за 50 ты сяч га-

ра джан і 30 ты сяч пар ты зан за поў ні лі тэ ры то рыю іпад ро ма. 

На мі тынг пры бы лі ка ман ду ю чы 3-м Бе ла рус кім фрон там 

ге не рал ар міі І. Д. Чар ня-

хоў скі, дэ ле га цыя пра цоў-

ных го ра да Гор ка га, якія 

су пра ва джа лі эша лон з 

па да рун ка мі для мін чан. 

На мі тын гу сак ра тар ЦК 

КП(б) Б і стар шы ня СНК 

БССР П. К. Па на ма рэн ка 

ад імя ЦК пар тыі і ўра да БССР па він ша ваў пра цаў ні коў 

і пар ты зан з вы зва лен нем ста лі цы БССР і пе ра даў во і-

нам 1-, 2-, 3-га Бе ла рус кіх і 1-га Пры бал тый ска га фран тоў 

сар дэч ную па дзя ку бе ла рус ка га на ро да за зба вен не ад 

фа шысц кіх аку пан таў. Мі тынг за вяр шыў ся ўра чыс тым па-

ра дам пар ты зан скіх фар мі ра ван няў.

1054 год — у вы ні ку кан флік ту 

па між рым скай ку ры яй і 

кан стан ці но паль скім па тры яр хам ад-

быў ся афі цый ны па дзел хрыс ці ян скай 

царк вы на ка та ліц кую і пра ва слаў ную. 

Па дзел не пе ра адо ле ны і да гэ та га ча су, 

ня гле дзя чы на тое што ў 1965 го дзе ўза ем ныя ана фе мы 

бы лі зня тыя Па пам Рым скім Паў лам VІ і Су свет ным Па-

тры яр хам Афі на го рам.

1872 год — на ра дзіў ся Ру аль Амунд сен (1872—

1928), нар веж скі па ляр ны да след чык і па-

да рож нік.

1937 год — на ра дзі ла ся Ада Мі ка ла еў на Ро гаў-

ца ва, са вец кая і ўкра ін ская акт ры са тэ ат ра 

і кі но, на род ная ар тыст ка СССР і УССР, Ге рой Укра і ны. 

Зды ма ла ся ў мно гіх філь мах, у тым лі ку «Кры ва вы сві-

та нак», «Утай ма ван не агню», «Веч ны кліч», «Ад пла та» 

і ін шых.

1945 год — на вы пра ба валь ным па лі го не ў Ала-

ма гор да (штат Нью-Ме хі ка, ЗША) пра ве дзе-

ны пер шы экс пе ры мен таль ны на зем ны вы бух атам най 

бом бы, рас пра ца ва най пад кі раў ніц твам фі зі ка Р. Апен-

гей ме ра. Праз не каль кі дзён на Патс дам скай кан фе рэн-

цыі прэ зі дэнт ЗША Г. Тру мэн па ве да міў пра з'яў лен ні ў 

Злу ча ных Шта таў ма гут най зброі ма са ва га па ра жэн ня 

І. Ста лі ну. Пас ля гэ та га ў Са вец кім Са ю зе бы лі па ско ра ны 

ра бо ты ў гэ тым жа кі рун ку.
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СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Анатоля, 
Васіля, Івана, Макея, 
Марка, Піліпа, Сцяпана.

К. Марыі, Сцяпана.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.58 21.33 16.35

Вi цебск — 4.40 21.30 16.50

Ма гi лёў — 4.48 21.23 16.35

Го мель — 4.53 21.11 16.18

Гродна — 5.15 21.46 16.31

Брэст — 5.24 21.39 16.15

Месяц
Першая квадра 9 ліпеня.

Месяц у сузор’і

Казярога.

УСМІХНЕМСЯ
Муж, сын і свяк роў 

з'е ха лі на мо ра, а я за ста-

ла ся до ма ад на.

Ува га, пы тан не: хто з 

нас лепш ад пач не?

Ці ка ва, а Баб кі на і Ка ды-

ша ва ра зу ме юць, што яны 

два роз ныя ча ла ве кі?..

Спіць з тэ-

л е  ф о  н а м , 

есць з тэ-

ле фо нам, у 

пры бі раль-

ню хо дзіць 

так са ма з тэ-

л е  ф о  н а м . 

А ка лі па тэ-

ле фа ну еш — 

труб ку не бя-

рэ, не чуе.

На пры ёме на ра бо ту:

— У вас у рэ зю мэ на пі-

са на, што вы атры ма лі Но-

бе леў скую прэ мію. У якой 

воб лас ці?

— У Ма гі лёў скай.

Дзень зрэш ты прай шоў 

ня дрэн на, але на ўся кі вы-

па дак лепш вы піць.
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ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. «Ой, у чыс-

тым по лі віш нё вы сад, // А ў тым са-

доч ку — ... «З бе ла рус кай на род най 

пес ні «Ой, у чыс тым по лі». 4. ... без 

парт фе ля, што віш ня без кос тач кі 

(прык.). 9. Са лод кая гус тая ма са з 

фрук таў або ша ка ла ду, час та з арэ-

ха мі. 10. «Чыр во ная жу ра він ка // На 

ку пін цы спее. // Адзін мя не па ца луе, 

// А ... млее». Пры пеў ка. 11. «Ад на 

ві шань ка вы со ка, // А дру гая ніз ка. 

// Ад на ... да лё ка, // А дру гая бліз ка». 

Пры пеў ка. 16. Як хлеб ды ..., дык і 

ўсё ў нас (прык.). 17. Моц ны і пра-

цяг лы крык. 18. Ка люч кі на ру жах 

(устар., кніжн.). 22. Тое, што і да вер'е. 

23. Яга да — ..., ры ба — ва да (прык.). 

24. Па пя ро вы скру так з чым-не будзь. 

25. На са джэн ні. 28. Адзін... ці сто 

коп — хле ба на год (прык.). 30. «Ся-

род бо ру ды ... — // Ку ды едзеш, мая 

жу ра він ка?» Пры пеў ка. 32. Дэ ка ра-

тыў ная віш ня, цві цен не якой у Япо-

ніі ад зна ча юць як дзяр жаў нае свя та. 

34. Вя чэр няя ежа. 36. Два ран скі ты-

тул ві ша нек у каз цы «Пры го ды Чы-

па лі на». 37. «А мой мі лень кі вы со кі, 

// Толь кі ві шань кі шчы паць. // Яго ... 

са лод кі — // Толь кі дзе вак ца ла ваць». 

Пры пеў ка.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Віш нё вы за-

рас нік. 2. Гіб рыд ад на гор ба га і двух-

гор ба га вярб лю даў. 3. Раў на мер нае 

чар га ван не якіх-не будзь эле мен таў. 

5. Ра ка на Мін шчы не, пры ток р. Бобр. 

6. Ад на рал ля — два сяр пы, дзве рал-

лі — ... сяр пы (прык.). 7. Зер не — да 

зер ня, ... — да яга ды (прык.). 8. «Ка-

ля са ду ха дзі ла // Ды шчы па ла віш ні, 

// Дай жа, бо жа, ка ва ле ра // Ды пад 

мае ... «З бе ла рус кай на род най пес ні 

«Ча ба рок». 12. Рэ пу та цыя. 13. ... мур-

лы ча, гас цей клі ча (прык.). 14. «Ды 

пры ля цеў ... ў віш нё вы сад, // Стра-

пя нуў крыл ля мі аб ві на град». Пры-

пеў ка. 15. Сорт ча рэш ні, вы ве дзе ны 

бе ла рус кі мі се лек цы я не ра мі. 18. Дзе 

..., там і мя док (прык.). 19. Са до вая 

рас лі на з кіс ла-са лод кі мі буй ны мі яга-

да мі. 20. Яга да він ная — ... дзіў ная 

(прык.). 21. «У па вет ры ... // Ад іх но-

сіц ца, // Са ма яга да // У рот про сіц ца». 

З паэ мы Я. Ко ла са «Мі ха сё вы пры-

го ды». 24. Ка лі су ні ца чыр ва нее, не 

сей ... — не па спее (прык.). 25. На ся-

ко мае. 26. ... цві це — пах доб ры, віш ня 

цві це — ва чэй не ада рваць (япон ская 

прык.). 27. Пар то вае збу да ван не для 

ра мон ту суд наў. 29. Тое, што і па лат кі 

(устар.). 30. «Зя лё ная віш ня, // З-пад 

ко ра ня вый шла. // Ад да ла мя не ..., 

// Дзе я не пры выч на». З бе ла рус кай 

на род най пес ні. 31. Сей ... у гразь — 

бу дзеш князь (прык.). 33. ... або цырк; 

за глыб лен не ў грэб не вай част цы гор. 

35. Анг лій скае моц нае пі ва.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

ВІШ НЁ ВЫЯ ПЕ РА ПЕ ВЫ

Ша ноў ную Га лі ну Ула саў ну ДА МА СЕ ВІЧ 

з вёс кі Га лынь На ва груд ска га ра ё на 

шчы ра він шую з 90-год дзем! Зы чу 

ад Бо га — зда роўя, ад сон ца — цяп ла, 

ад лю дзей — даб ра... І сто га доў 

жыц ця! Су сед ка Ве ра.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Ві на град. 

4. Мі ністр. 9. Шэр бет. 10. Ча ты ры. 

11. Мі лач ка. 16. Квас. 17. Ля мант. 

18. Цер ні. 22. Да вер. 23. Тра ва. 

24. Па кет. 25. Аб са да. 28. Сноп. 

30. Ма лін ка. 32. Са ку ра. 34. Вя чэ ра. 

36. Гра фі ня. 37. Ву сень кі.

Па вер ты ка лі: 1. Віш няк. 2. Нар. 

3. Рытм. 5. На ча. 6. Тры. 7. Яга да. 

8. Мыс лі. 12. Імя. 13. Кот. 14. Са ла-

вей ка. 15. «Пры га жу ня». 18. Цвя ток. 

19. Агрэст. 20. Яда. 21. Пах. 24. Про-

са. 25. Аса. 26. Слі ва. 27. Док. 29. Па-

ла ці. 30. Ма ці. 31. Авёс. 33. Кар. 

35. Эль.


