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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

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 21.59 17.05

Брэст — 5.04 21.50 16.46

Месяц
Апошняя квадра 

13 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Блізнят.

УСМІХНЕМСЯ

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу 
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу 

Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zviazda.by

прыём рэкламы
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

Жон ка вы гна ла му жа і 

кры чыць яму ўслед:

— Каб ты ўсё жыц цё му-

чыў ся!

— Я не зра зу меў, ты 

што, мя не на зад клі чаш?!

— Вось рас тлу мач це мне, 

як мож на па ад ных і тых жа 

за ко нах так па-роз на му 

жыць?

— Мы з та бой жа на тыя 

ўжо 25 га доў. Вось ска жы, 

ты мне хоць раз здрадж-

ва ла ў дум ках?

— У дум ках — ні ра зу!

— Муж чы на, я вам па да-

ба ю ся?

— Так.

— Ну дык дзей ні чай це, 

я за мест вас за мной бе гаць 

не бу ду!

19 ЧЭР ВЕ НЯ

1900 год — на ра дзіў ся (ця пе-

раш ні Коб рын скі ра ён) 

Аляк сандр Мі ка ла е віч Фір со віч, ге не-

рал-ма ёр тан ка вых войск. Удзель нік

Гра ма дзян скай вай ны 1918—1920 га доў 

на Пет ра град скім і За ход нім фран тах. У Вя лі кую Ай-

чын ную вай ну да 1943-га вы кла даў у Ва ен най ака дэ міі, 

за тым на 2-м Укра ін скім і 2-м Бе ла рус кім фран тах: на мес-

нік ка ман дзі ра, ка ман дзір кор пу са. Удзель нік Кор сунь-

Шаў чэн каў скай, Ус ход не-Прус кай апе ра цый, ба ёў на 

тэ ры то рыі Гер ма ніі. Пас ля вай ны быў на чаль ні кам Вы-

шэй шых ака дэ міч ных кур саў пры Ва ен най ака дэ міі ма-

та ры за цыі і ме ха ні за цыі Са вец кай Ар міі.

1935 
год — на ра дзіў ся Ба рыс Іва на віч Куп чы-

наў, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ма тэ ры я-

лаз наў ства, трэн ня і зно су ў ма шы нах, член-ка рэс пан дэнт 

НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра фе сар. Аў тар 

больш чым 400 на ву ко вых прац, у тым лі ку 5 ма на гра фій, 

270 вы на хо дак. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1955 
год — на ра дзіў ся Ана-

толь Іва на віч Ніч ка саў, 

бе ла рус кі ар хі тэк тар, дзяр жаў ны дзе яч. 

Асноў ныя ра бо ты: генп лан Баб руй ска, 

рэ кан струк цыя цэнт ра Шкло ва, жыл лё-

вы комп лекс «Алім пій скі» па пра спек це 

Пе ра мож цаў у Мін ску. З чэр ве ня да ве-

рас ня 1994-га зай маў па са ду стар шы ні 

ка мі тэ та ар хі тэк ту ры, га лоў на га ар хі тэк та ра Мін ска. Пас ля 

быў на мес ні кам мі ніст ра ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва. У снеж-

ні 2010-га пры зна ча ны мі ніст рам ар хі тэк ту ры і бу даў ніц тва. 

З 2013-га — Над звы чай ны і Паў на моц ны Па сол Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь у Рэс пуб лі цы Ка зах стан. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі.

1895 год — на ра дзіў ся Аляк-

сандр Іль іч Брод скі, ра-

сій скі ву чо ны, член-ка рэс пан дэнт АН 

СССР, ака дэ мік АН УССР, Ге рой Са-

цы я ліс тыч най Пра цы. У 1939—1969 га-

дах — ды рэк тар Ін сты ту та фі зіч най хі міі 

імя Пі сар жэў ска га АН УССР. Аў тар прац па элект ра хі міі, 

хі міі і па дзе лу іза то паў, тэ о рыі хі міч ных су вя зяў. Пад яго 

кі раў ніц твам упер шы ню ў СССР ство ра на ўста ноў ка па 

атры ман ні цяж кай ва ды. Лаў рэ ат ста лін скай прэ міі.

1920 год — на ра дзіў ся Іў Ра бэр, 

адзін з кла сі каў фран цуз-

ска га кі не ма то гра фа, ак цёр і рэ жы сёр.

У той жа дзень за сна ва на Су свет ная 

кан фе дэ ра цыя пра цы.

1935 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 

Іо сі фа віч Ту ма ніш ві лі, ра сій-

скі кі на рэ жы сёр («Вы па дак у квад ра це 

36-80», «Адзі ноч нае пла ван не», се ры ял 

«Марш Ту рэц ка га»).

1945 
год — на ра дзі ла ся На тал ля Іга раў на Се-

ляз нё ва, ра сій ская акт ры са тэ ат ра і кі но, 

на род ная ар тыст ка Ра сіі, ар тыст ка Мас коў ска га тэ ат ра 

са ты ры.

У той дзень Мар шал Са вец ка га Са ю за Ге ор гій Кан-

стан ці на віч Жу каў ад даў рас па ра джэн не аб да стаў цы 

Сця га Пе ра мо гі ў Маск ву на Па рад Пе ра мо гі.

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

сем бург і ФРГ да лу чы лі ся да Шэн ген ска га 

па гад нен ня аб уза ем ным ад крыц ці гра ніц.

МАК СІМ ТАНК:

«Доб ры ру бель па зы ча ны,

Толь кі спаць не дае».

ДАБ РА ТА БАЦЬ КІ, 
ЯК ГА РА — ВЫ СО КАЯ

Пры свя ча ец ца 

Дню баць кі — 21 чэр ве ня. 

Па га ры зан та лі: 1. Які ду бок, 

та кі і ..., які баць ка, та кі і сы нок 

(прык.). 4. Чэр вень не гу ляе, ... лю-

ляе (прык.). 7. У чэр ве ні ўба чыць 

гас па дар, што бог дасць у ... (прык.). 

8. «Я па са дзі ку ха дзі ла, // Па ка-

ло ла нож кі. // Ку пі, ..., ча ра віч кі, а 

мам ка — пан чош кі». Пры пеў ка. 

11. Адзін сноп ці ... коп — хле ба на 

год (прык.). 12. «..., праў да, не ма-

лая: // Ча ты ры хлоп цы, тры дзяў ча-

ці // Ды баць ка з дзядзь кам, трэц ця 

ма ці». З паэ мы Я. Ко ла са «Но вая 

зям ля» («За ста лом»). 16. Даб ра та 

баць кі, як га ра — вы со кая, ... ма-

ці, як мо ра — глы бо кая (япон ская 

прык.). 17. Гас па дар ку вес ці — не 

... плес ці (прык.). 18. «А мой та та 

па ляў ні чы, // І за біў ён ве раб'я: // Цэ-

лы ты дзень мя са елі, // А за ... ўзяў 

руб ля». Пры пеў ка. 19. Ха це ла ... за 

па на, ды та та ўзяў (прык.). 22. Баць-

ка быў ..., і дзе ці ў ва ду гля дзяць 

(прык.). 23. Час убор кі збож жа. 

28. ... без дру га, што яда без со лі 

(прык.); 9 чэр ве ня — Між на род ны 

дзень сяб роў. 30. Яму смя шын ка 

ў ... па па ла (прык.). 31. Які гас па-

дар, та кая й ра бо та: узяў суч ку за 

..., цяг не за ва ро та (прык.). 32. «Ка сіў баць ка, ка сіў я — // 

Вы ка сі лі са лаўя. // Баць ка ў куз ню, а я ў ..., // Баць ку бі лі, а я 

ўцёк». Пры пеў ка. 33. Дзе вя сё лая мо ладзь, там і ... (прык.); 

28 чэр ве ня — Дзень мо ла дзі. 34. Як пра віў баць ка, то ка ты 

ла зі лі, а як стаў пра віць сын, то і ... па лез лі (прык.).

Па вер ты ка лі: 2. Му жы ку ..., што свя то му рай (прык.). 

3. Дзет кі ха ро шыя — баць ку-ма ці вя нец, дзет кі дрэн ныя — 

баць ку-ма ці ... (прык.). 5. «Баць ка грае, сын ба суе, дач ка 

за муж га ла суе. // Баць ка ... пра дае, дач ку за муж вы дае». 

Пры пеў ка. 6. Баць ка быў ..., а я яго сы нок (прык.). 9. Вя-

лі кае ліс та вое дрэ ва. 10. За кон ча ная част ка спек так ля. 

13. Лю лі-лю лі, ..., спаць, ад на ма ці — баць коў пяць (прык.). 

14. Удар, які на но сяць вой скі. 15. ... за та ле рач ку, а гас па-

дар за га рэ лач ку (прык.); 8 чэр ве ня — Між на род ны дзень 

хат ніх гас па да ра і гас па ды ні. 20. ... ве ся ліц ца, і твар цві це 

(прык.). 21. У ка го дзет кі, у та го і ... (прык.). 24. ... — ра-

дасць, чэр вень — шчас це (прык.). 25. Баць ка за ..., а дзе ці 

за пі рог (прык.). 26. Пра паў ..., і на род на га баць ку грэх 

(прык.). 27. Ме тэа ра ла гіч ны па вет ра ны шар. 29. Ста ры 

воўк ве дае ... (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
Па га ры зан та лі: 1. Клі нок. 4. Ура джай. 7. Дар.

 8. Тат ка. 11. Сто. 12. Ся мей ка. 16. Лю боў. 17. Лап ці.

 18. Пер'е. 19. Ма ці. 22. Ры бак. 23. Жні во. 28. Ча ла век. 

30. Рот. 31. Хвост. 32. Ток. 33. Ра дасць. 34. Са ба кі.

Па вер ты ка лі: 2. Ле та. 3. Ка нец. 5. Жы та. 6. Стра-

лок. 9. Вяз. 10. Акт. 13. Дзі ця. 14. Контр удар. 15. Гас па-

ды ня. 20. Сэр ца. 21. Кло па ты. 24. Май. 25. Па рог. 26. 

Мех. 27. Зонд. 29. Толк.


