
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Валерыі, Марыі, 
Багдана, Маркела, 
Фядота
К. Бянігны, Фларэнціны, 
Багдана, Міхала, Рафала.

Месяц
Апошняя квадра

17 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Цяльца.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.37 21.45 17.08

Вi цебск — 4.18 21.44 17.26

Ма гi лёў — 4.27 21.36 17.09

Го мель — 4.33 21.22 16.49

Гродна — 4.54 21.59 17.05

Брэст — 5.04 21.50 16.46
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19 чэрвеня 2017 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

Жыц цё муж чы ны ў шлю-

бе дзе ліц ца на дзве част кі: 

да та го, як за быў ся до ма 

тэ ле фон, і пас ля.

12:00 Да ла са бе абя цан не 

не ес ці, што б ні зда ры ла ся!

21:00 Зда ры ла ся...

— Як бу дзе пра віль на: 
сто грам ці сто гра маў?

— Пра віль на бу дзе 
дзвес це пяць дзя сят!

Сва ёй без да-
кор най ску рай і 
ідэа льным це ла-
ск ла дам я аба вя-
за ная цем ры.

Цем ра па він на 
быць аб са лют най.

— Ган нач ка, 
па слу хай ма му! 
Ка лі твой ся бар 
пе ра стае га ліц ца 
кож ны дзень, мя-
няць шкар пэт кі, 
пра сіць пра ба чэн-
ня, ка заць кам плі-

мен ты, да рыць квет кі — 

усё, су па кой ся, ён твой!

Ка лі ро біш з дзі цем уро кі, 

па ста ян на за кра да ец ца дум-

ка: «А я на огул ву чы ла ся?».

— Ты ча го не смя еш ся? 

Анек дот не зра зу ме ла ці 

што?..

— Не, я зра зу ме ла, але 

мя не яшчэ па ка зы таць 

трэ ба!
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1637 год — мяс тэч ку 
Ру жа ны (ця пер 

га рад скі па сё лак у Пру жан скім 
ра ё не) да дзе на са ма кі ра ван не 
па вод ле маг дэ бург ска га пра ва.

1912 год — на ра дзіў ся 
Кан стан цін Іо сі фа-

віч Па плаў скі (в. Сі ві ца Ва ло жын ска га ра ё на), бе ла рус кі ха ра вы 
ды ры жор, кам па зі тар, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. 
З 1952 го да га лоў ны хор май стар, з 1958-га — му зыч ны кі раў нік, 
у 1974—1975-м — мас тац кі кі раў нік Дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
на род на га хо ру Бе ла ру сі. З 1981 го да кі ра ваў Мін скім на род ным 
хо рам Па ла ца куль ту ры Бел са ўпра фа. Аў тар тво раў для ар кест-
ра на род ных ін стру мен таў «Чэр вень скія ро сы», «Кан цэрт ная 
поль ка», «Па лес кая рап со дыя», пе сень «Сёст ры-рэс пуб лі кі», 
«Пес ня друж бы», дра ма тыч най ба ла ды «Мін нае по ле».

1922 год — у Мін ску быў ство ра ны пер шы ў Бе ла ру сі 
пі я нер скі атрад.

1927 год — на ра дзіў ся Вя ча слаў Мі хай ла віч Ка цё нач кін, 
ра сій скі кі на рэ жы сёр-муль ты плі ка тар, на род ны 

ар тыст РСФСР. Ства раль нік шы ро ка вя до май мульт се рыі «Ну, 
па ча кай!».

1937 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Мі ка ла е віч Драз доў, 
ра сій скі ву чо ны-бі ё лаг, вя ду чы тэ ле пе ра да чы 

«У све це жы вёл», член Ака дэ міі ра сій ска га тэ ле ба чан ня, член 
Ра сій скай ака дэ міі пры ро да знаў чых на вук.

1962 год — на ра дзіў ся Аляк сандр Мі ка ла е віч Ха ця-
но віч, бе ла рус кі спарт смен (ін вас порт, лёг кая 

ат ле ты ка, бег), май стар спор ту СССР між на род на га кла са, за-
слу жа ны май стар спор ту Бе ла ру сі. Чэм пі ён і ся рэб ра ны пры зёр 
XVІ Су свет ных гуль няў глу хіх, чэм пі ён XVІІ, XVІІІ Дэ флім пій скіх 
гуль няў. Не ад на ра зо вы чэм пі ён Бе ла ру сі, СССР, між на род ных 
тур ні раў.

1972 год — ЦК КПСС і Са вет Мі ніст раў СССР пры ня лі 
па ста но ву аб за вяр шэн ні пе ра хо ду да ўсе агуль-

най ся рэд няй аду ка цыі мо ла дзі і да лей шым раз віц ці агуль на-
аду ка цый най шко лы.

Пі мен ПАН ЧАН КА, па эт:

«Той дзень пра паў і стра ча ны на ве кі,

Ка лі ты не зра біў та го, што мог».

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. ..., 
ці Трой ца, ста ра жыт нае 
свя та, на якое ха ту і гас па-
дар чыя па бу до вы ўпры гож-
ва лі га лін ка мі лі пы, бя ро зы, 
клё ну. 5. ... ко сіць і жне, 
доў га спаць не дае (прык.). 
8. «Лі пы ўсім за ка ха ным на 
.... // Сып люць і сып люць з 
пя лёст каў вян кі». З вер ша 
С. Гра хоў ска га «Бе лыя лі-
пы». 10. Топ ле нае сві ное 
са ла. 12. ..., кра пі ва — то 
чор та ва яры на, а жы та, 
пша ні ца — то бо га ва па-
шні ца (прык.). 14. Той, ка му 
ад ра са ва на паш то вае ад-
праў лен не. 15. Муж чын скае 
імя. 17. Не вя лі кі пі ра жок з 
мяс ной на чын кай. 18. «На 
ву лі цы су ха лі па, // Пай ду 
... за Пі лі па». (З пры пеў кі.) 
19. На сен не гар бу за, сла-
неч ні ка, якое ўжы ва ец ца як 
ла су нак (разм.). 20. «Па ла-
цы па та ну лі ў лі пах і клё нах. 
// ... столь ны. // ... свет лы. // 
... — бе ла-зя лё ны». З вер-
ша П. Пан чан кі «Пад' яз джа-
ю чы да Мін ска». 21. «Ой, ..., 
... мой чыс ты, // Ва лак ніс ты, за ла ціс-
ты». З вер ша Я. Ку па лы «Лён»; 7 лі-
пе ня — 135 га доў з дня на ра джэн ня 
паэ та. 23. Га лоў ны го рад дзяр жа вы. 
27. «О Бе ла русь, мая шып шы на, // Зя-
лё ны ліст, чыр во ны ...». З вер ша У. Ду-
боў кі «О Бе ла русь, мая шып шы на!». 
29. ..., ці Га ё вы дзед; па вод ле па вер' яў, 
дух, які со чыць за па рад кам у ле се. 
30. «Не пра клі най це лап цяў лі па вых». 
З вер ша Я. Ку па лы «...». 31. Прый шоў 
... (12 лі пе ня), ада рваў ліс ток (прык.). 
32. Тое, што і мел.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. «Са мы чыс ты 
... на ста ле — // Лі ры ка лі пе ня». З вер-
ша Е. Лось «Лі ры ка лі пе ня». 3. Пла ды, 
якія апа лі ад вет ру. 4. Су хое ... не вы-
су шыць, а мок рае вы ма чыць (прык.). 
5. У ле та двой чы з лі пы ... не дзя руць 

(прык.). 6. Пра дук ты хар ча ван ня. 
7. «Ка лі па тро ху чыр ва не лі // Ча ром-
ха, лі па, строй ны ...». З вер ша ва на га 
апа вя дан ня М. Баг да но ві ча «Ве ра ні-
ка». 9. «Воль ныя ... ва кол шча бя та лі, // 
Бо жыя пчол кі гу лі». З вер ша Я. Ко ла-
са «Лі пы ста рыя». 11. Пэў нае вы тлу-
ма чэн не ча го-не будзь. 13. У доб ра га 
гас па да ра і ... не пра пад зе (прык.). 
16. Ядо мы грыб з ры жай шляп кай. 
17. «Аб ёй мне бу дзіць ус па мін // На 
лі пе ... клё ка там». З вер ша Я. Ку па лы 
«Спад чы на». 18. За ві ру ха. 22. «Ой, 
едзь, не стой, // У ця бе ... не свой, // 
Ду га лі па вая // Пад скры пы вае» (пры-
пеў ка). 24. Доб ры вы нік. 25. Гні лая ... 
сто год ста іць (прык.). 26. Стры жань, 
за вост ра ны на кан цы. 28. Ту та вае 
дрэ ва. 29. «... цві ту чы або лі па ў цве-

це — // Для пча лы най леп шы дар на 
све це». З вер ша В. Гар дзея «Ад куль 
мядз ведзь?».

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

ГІМН ЛІ ПЕ

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Сё му ха. 5. Лі-
пень. 8. Пле чы. 10. Лярд. 12. Асот. 
14. Ад ра сат. 15. На зар. 17. Бя ляш. 
18. За муж. 19. Сем кі. 20. Мінск. 21. Ля-
нок. 23. Ста лі ца. 27. Цвет. 29. Га юн. 
30. «Лап ці». 31. Пят рок. 32. Крэй да.

Па вер ты ка лі: 2. Мёд. 3. Апад. 4. Ле-
та. 5. Лы ка. 6. Ежа. 7. Клён. 9. Птуш кі. 
11. Ра зу мен не. 13. Са ло мін ка. 16. Ры-
жык. 17. Бу сел. 18. За мець. 22. Конь. 
24. Толк. 25. Лі па. 26. Цвік. 28. Тут. 
29. Гай.
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Будзь у кур се!Будзь у кур се!  

Жэ то ны пра дасць апа рат
Тэр мі нал са ма аб слу гоў ван ня па про да жы жэ то-
наў з'я віў ся на стан цыі мет ро «Пло шча Ле ні на».

Ён зна хо дзіц ца на ўва хо дзе з бо ку чы гу нач на га 
вак за ла, у ця пе раш ні час пра во дзіц ца яго до след ная 
экс плу а та цыя. Праз тэр мі нал мож на на быць жэ то-
ны за на яў ны раз лік, зра біў шы не каль кі ма ні пу ля-
цый. Устрой ства пры мае як банк но ты (на мі на лам 
5, 10, 20 руб лёў), так і ма не ты (5, 10, 20, 50 ка пе ек, 
1-2 руб лі). Але, як і мно гія ін шыя тэр мі на лы са ма аб-
слу гоў ван ня, уста ноў ле ныя ў го ра дзе, апа рат зда чы 
не вы дае. Ін струк цыя па ка ры стан ні раз ме шча на на 
пя рэд няй па нэ лі. У за леж нас ці ад та го, як прой дзе 
тэс ці ра ван не пер ша га тэр мі на ла, бу дзе раз гля дац ца 
мэ та згод насць ука ра нен ня гэ тай тэх на ло гіі на ін шых 
стан цы ях мет ра па лі тэ на.

На час рэ пе ты цый шэс ця — 
аб ме жа ван не ру ху

У су вя зі з пра вя дзен нем рэ пе ты цый ма ла дзёж-
на га шэс ця ў рам ках па ра да вой скаў Мінск ага 
гар ні зо на, пры све ча на га Дню Не за леж нас ці 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, у ста лі цы бу дзе ча со ва 
аб мя жоў вац ца рух транс парт ных срод каў.

Як па ве да мі лі ў дзяр жаў ным прад пры ем стве 
«Мінск транс», да ты чыц ца гэ та бу дзе пра спек та 
Ма шэ ра ва ад ву лі цы Даў ма на да пра спек та Пе ра-
мож цаў. Аб ме жа ван ні бу дуць дзей ні чаць 27 чэр ве ня 
з 19 да 22 га дзін, 28 чэр ве ня — з 16 да 20 га дзін, 
29 чэр ве ня — з 11 да 17 га дзін, 30 чэр ве ня, 1 і 2 лі-
пе ня — з 13 да 17 га дзін. Рух аў то бу саў марш ру таў 
№№29, 44, 136 бу дзе ар га ні за ва ны па пра спек це 
Ма шэ ра ва, ву лі цы М. Баг да но ві ча, пра спек це Пе ра-
мож цаў у абод вух кі рун ках (з вы ка нан нем на зме не-
ным участ ку для на зва ных марш ру таў пры пы нач ных 
пунк таў «С. м. «Ня мі га», «Па лац спор ту»).

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by




