
Пас ля та го як жон ка 

Ці ма фея вы пі ла з ім літр 

га рэл кі, ён зра зу меў, што 

жон ка яго не толь кі лю-

біць, але і па ва жае.

У се ці ве.

— Хто-не будзь зда ваў на 

пра вы з шос та га ра зу? Якія 

там не ча ка нас ці ча ка юць?

Хіт ры кі для жо нак.

Па да ро зе з пра цы за хо-

дзі це ў ма га зін ка ля до ма, 

на бі ра е це шмат пра дук-

таў, ста ві це сум кі з імі ў 

сек цыю за хоў ван ня рэ чаў, 

ідзя це да до му і ўру ча е це 

ключ з ну мар ком му жу.

Не пі ту шчыя, гас па дар-

чыя, вер ныя, кла пат лі выя, 

пра ца ві тыя муж чы ны — 

як усу рый скія тыг ры! Зда ва-

ла ся б, яны ёсць, але ні хто іх 

не ба чыў.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Іларыёна, Іоны.

К. Сільвіі, Юльяны, 
Гервазія, Марцэля, 
Пратасія, Рамуальда.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.45 17.08

Вi цебск — 4.18 21.43 17.25

Ма гi лёў — 4.27 21.35 17.08

Го мель — 4.33 21.22 16.49

Гродна — 4.54 21.58 17.04

Брэст — 5.04 21.50 16.46
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УСМІХНЕМСЯ

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

Месяц
Маладзік 13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

19 ЧЭР ВЕ НЯ

1898 год — на ра дзіў ся Мар кел 

Са віц кі (вёс ка Ра сас на 

Дуб ро вен ска га ра ё на), бе ла рус кі ву-

чо ны ў га лі не рас лі на вод ства, док тар 

сель ска гас па дар чых на вук, пра фе сар, 

за слу жа ны дзе яч на ву кі Бе ла ру сі. Аў тар 

на ву ко вых прац па аг ра тэх ні цы збож жа вых куль тур. Пра па-

на ваў струк тур ную фор му лу ўра джай нас ці па ля вых куль тур, 

рас пра ца ваў ме то ды ку нор маў вы се ву збож жа вых.

1923 год — на ра дзіў ся Жа зеф Хаць ко (го рад 

Баб руйск Ма гі лёў скай воб лас ці), бе ла рус-

кі на ву ко вец, адзін са ства раль ні каў бе ла рус кай шко лы 

фун да мен таль най геа фі зі кі, кан ды дат ге о ла га-мі не ра ла-

гіч ных на вук. За сна валь нік Пле шча ніц кай геа фі зіч най 

аб сер ва то рыі (1960). Аў тар на ву ко вых прац па геа фі зі цы, 

сей сма ло гіі. Раз віў но вы для Бе ла ру сі на ву ко вы на пра мак 

па фі зі цы Зям лі. Пры няў удзел у вы ка нан ні шэ ра гу між на-

род ных пра ек таў і пра грам.

1924 год — з'я віў ся на свет 

Ва сіль Бы каў (вёс ка 

Быч кі Ушац ка га ра ё на), на род ны пісь-

мен нік Бе ла ру сі. Боль шасць яго тво-

раў — апо вес ці, дзе ян не якіх ад бы ва-

ец ца пад час Вя лі кай Ай чын най вай ны 

і ў якіх па ка за ны ма раль ны вы бар ча ла ве ка ў най больш 

дра ма тыч ныя мо ман ты жыц ця. Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-

цы (1984), лаў рэ ат Ле нін скай прэ міі (1986), лаў рэ ат Дзяр-

жаў ных прэ мій СССР (1974) і Бе ла рус кай ССР (1978).

1623 год — на ра дзіў ся фран цуз-

скі рэ лі гій ны дзе яч, пісь-

мен нік, на ву ко вец Блез Па скаль.

1938 год — на ра дзіў ся ра сій скі 

па эт Мі ка лай Чар ка саў. Аў-

тар кніг лі рыч ных вер шаў «Ата ва», «Ка-

вы лі», «Гра ні», «Ма лая ра дзі ма», па пу ляр ных пе сень, а 

так са ма кніг «Ра ні ца», «Мядз ведзь-бу даў нік», ад ра са ва-

ных дзе цям.

1948 год — бы ла пад пі са на Жэ неў ская кан вен-

цыя аб між на род ным пры знан ні ма ё мас ных 

і ін шых пра воў асоб, якія зна хо дзяц ца ў са ма лё тах.

1968 год — Са вет Бяс пе кі ААН пры няў рэ за лю-

цыю аб га ран тыі бяс пе кі дзяр жаў, якія не 

ва ло да юць ядзер най збро яй.

1990 год — Бель гія, Фран цыя, Га лан дыя, Люк сем-

бург і ФРГ пад пі са лі Шэн ген скія па гад нен ні 

аб уза ем ным ад крыц ці ме жаў.

2012 год — за сна валь нік «Ві кі лікс» Джу лі ян Асанж 

атры маў пры ту лак у па соль стве Эк ва до ра ў 

Лон да не, дзе зна хо дзіц ца і да гэ туль.
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Для па чат коў цаў

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. Ра ка ў Стаўб цоў скім 

ра ё не, пра вы пры ток 

Нё ма на. 5. За лман ... . 

Проз ві шча вя до ма га із-

ра іль ска га па лі тыч на га 

дзея ча, паэ та, трэ ця га 

прэ зі дэн та Дзяр жа вы 

Із ра іль, які ў дзя цін-

стве жыў у г. Стоўб цы. 

8. Ула дзі слаў ... . Проз-

ві шча паэ та-гу ма ніс та, 

пісь мен ні ка, пуб лі цыс-

та, які ў сва іх на ры сах 

«Па да рож жа па ма іх 

бы лых ва ко лі цах» пры-

вёў ці ка выя звест кі аб 

Стоўб цах. 10. Ста ра-

жыт ны грэ час кі струн-

ны ін стру мент, сім вал 

паэ тыч най твор час ці. 

11. Рач ное суд на, якое 

да стаў ля ла па Нё ма не 

з буй ной стаўб цоў скай 

пры ста ні шмат лі кія та-

ва ры да лё ка за ме жы 

су час най Бе ла ру сі; 

вы ява ... ўпры гож вае 

герб Стоўб цаў. 12. Маг-

дэ бург скае ... . Пры ві лей на са ма кі ра ван не, які Стоўб-

цы атры ма лі ў 1729 го дзе, а пры ві лей на пра вя дзен не 

кір ма шоў быў атры ма ны ў 1669 го дзе. 15. Жа но чае імя. 

16. «Як во кам мыс лі азі раю // Ця бе, мой луг і ... род ны, 

// Дзе льец ца Нё ман срэб ра вод ны». З паэ мы Я. Ко ла-

са «Но вая зям ля» («Лес ні ко ва па са да»). У ме жах го ра да 

Стоўб цы дзей ні чае ме ма ры яль ная ся дзі ба «Акін чы цы», дзе 

на ра дзіў ся па эт-пяс няр Якуб Ко лас (Кан стан цін Міц ке віч). 

19. Па чы най ка сіць не з Пят ра, а ка лі вы рас це ... (прык.). 

21. «... Ва ло дзя». Пар ты зан ская мя нуш ка ка ман дзі ра стаўб-

цоў ска га пар ты зан ска га злу чэн ня, Ге роя Са вец ка га Са ю за 

Ула дзі мі ра Ца ру ка. 23. Не глы бо кае мес ца ў ра цэ або мо ры. 

24. ... Слуш ка. Імя мінск ага ва я во ды, які ўла да рыў у Стоўб-

цах і за сна ваў там кас цёл (1623 г.) і ма нас тыр бер нар дзін-

цаў (1639 г.). 26. «... се ля ні на». Ра ней шая наз ва сён няш няй 

стаўб цоў скай ра ён кі «Пра мень», якая ў га ды вай ны вы хо-

дзі ла пад поль на з са ты рыч ным да дат кам «Пар ты зан скае 

жы га ла». 27. Тое, што і ве ял ка.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Наз ва ко ліш ня га ху та ра не да лё ка 

ад в. Мі ка ла еў шчы на, дзе ў жніў ні 1912 го да ад бы ла ся пер-

шая су стрэ ча Я. Ко ла са і Я. Ку па лы. 2. Вы дат ны май стар 

сва ёй спра вы (пе ран.). 3. Апа вя дан не Я. Бры ля пра подз віг 

не вя до май жан чы ны са Стаўб цоў шчы ны, якая да ла пры-

ту лак зня сі ле ным чыр во на ар мей цам, за што рас пла ці ла-

ся жыц цём. 4. Хвой нае дрэ ва. 6. Спо саб ха ды, бе гу ка ня. 

7. Алесь ... . Бе ла рус кі пісь мен нік, аў тар апо вес ці «Хрум-

кач», ра ма на «На раз да рож жы», які пра цяг лы час жыў 

у в. Мі ка ла еў шчы на і не ад на ра зо ва су стра каў ся з Я. Ко ла сам. 

9. «Аль буц кая ...». Ра ён ны дзі ця чы фес ты валь бе ла рус-

кай пес ні, які што год пра во дзіц ца ў г. Стоўб цы. 12. На-

бор пры лад для ча го-не будзь. 13. Го рад на Гро дзен шчы-

не, які сё ле та ад зна чае сваё 550-год дзе. 14. «Не крыў ду-

юць, ве даю, а са мі // Па смі ха юц ца яны: // Мі ка ла еў цы з 

доў гі мі на са мі, // Дык і ... — ба ця ны !». З вер ша «Ба ця ны» 

М. Ма ляў кі, ура джэн ца в. Мі ка ла еў шчы на. 17. ... Кмі цян ка. 

Імя (у наш час вель мі рэд кае) уда вы кры чаў ска га ста рас ты 

Мі ка лая Слуш кі, якая 425 га доў та му, у 1593-м, за сна ва ла 

мяс тэч ка Стоўб цы. 18. Даў ніш няе рач ное драў ля нае суд на. 

20. «За леў ны чэр вень ... це шыць: // Тра ва — па па хі 

ў ні зах». З вер ша «Ка са» А. Ка ма роў ска га, ура джэн ца в. Мі-

ка ла еў шчы на, які па эт пры свя ціў свай му зем ля ку, вя до ма му 

паэ ту К. Ка мей шу. 21. Да лё кі пра стор. 22. Рас лі на са сцяб лом 

у фор ме са ло мі ны. 25. Ста ра жыт на егі пец кі бог Сон ца.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«ДЗЕ ЛЬЕЦ ЦА НЁ МАН СРЭБ РА ВОД НЫ»
Пры свя ча ец ца 425-год дзю г. Стоўб цы

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 1. Су ла. 5. Ша зар. 8. Сы ра ком ля. 

10. Лі ра. 11. Ві ці на. 12. Пра ва. 15. Яні на. 16. Бе раг. 19. 

Тра ва. 21. Дзя дзя. 23. Мель. 24. Аляк сандр. 26. Го лас. 

27. Ар фа. Па вер ты ка лі: 1. Смоль ня. 2. Ас. 3. «Ма ці». 

4. Ел ка. 6. Алюр. 7. Ры бак. 9. Кры ніч ка. 12. Пры бор. 13. 

Аст ра вец. 14. Праў да. 17. Галь шка. 18. Струг. 20. Во ка. 

21. Даль. 22. Злак. 25. Ра.


