
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Марыі, Магдаліны, 
Аляксея, Карнілы, 
Міхаіла, Фокі.

К. Дамініка, Пратаза, 
Яна.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.29 21.01 15.32

Вi цебск — 5.13 20.56 15.43

Ма гi лёў — 5.19 20.51 15.32

Го мель — 5.22 20.42 15.20

Гродна — 5.45 21.15 15.30

Брэст — 5.52 21.10 15.18

Месяц
Поўня 3 жніўня.

Месяц у сузор’і 

Вадаліва.

УСМІХНЕМСЯ
— На та шач ка, мож на 

вас па пра сіць, каб вы сён ня 

па за га ра лі ў ва шых но вых 

стрын гах?

— Цёт ка Га ля, а вам гэ та 

на вош та?

— Ды мой Ва лян цін ні як 

ага ро джу не да ро біць.

Эле а но ра Анд рэ еў на 

вы ра шы ла зра біць са бе 

плас тыч ную апе ра цыю, 

каб стаць яшчэ пры га жэй-

шай. Пы та ец ца ў хі рур га:

— А я зма гу по тым усмі-

хац ца?

— За му жам?

— Не.

— Вы ба га тая?

— Не над та. 

— Ну і з ча го та ды ўсмі-

хац ца?

Аб' ява па ра дыё:

— Учо ра з га рад ско га заа-

пар ка збег янот. Просьба: 

усе, хто ба чыў яно та, здай це 

ў ка су заа пар ка па рублі.

 
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

Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года, 
выдадзенае выдадзенае ММіністэрствам інфармацыі іністэрствам інфармацыі РРэспублікі эспублікі ББеларусь.еларусь.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); 
аддзелаў: пiсьмаў —  287 18 64, маркетынгу  — 337 44 04, бухгалтэрыi — 287 18 81. 

Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

www.zviazda.by 
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 2531.               Нумар падпiсаны ў 19.30 
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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
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Фота Алены ДАЎЖАНОК.

4 ЖНІЎ НЯ

1905 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 

Ві кенць е віч Аў гус тай ціс, 

бе ла рус кі кам са моль скі дзе яч. З 1932 го-

да — сак ра тар, з 1934-га — пер шы сак ра-

тар ЦК ЛКСМБ. У 1937-м рэ прэ са ва ны і 

рас стра ля ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1956-м.

1920 год — на ра дзіў ся Аскар Аска ра віч Кед раў-

Зіх ман, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не ге не ты кі, 

док тар бія ла гіч ных на вук. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі 

Бе ла ру сі.

1925 год — на ра дзіў ся 

Ле а нід Сця па на віч 

Вя ліч ка, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не 

ар та пе дыч най ста ма та ло гіі, док тар 

ме ды цын скіх на вук, пра фе сар. Лаў-

рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

1945 год — у вёс цы Вя зынка 

Ма ла дзе чан ска га ра ё-

на ў до ме, дзе на ра дзіў ся Ян ка Ку па-

ла, за сна ва ны фі лі ял Дзяр жаў на га 

лі та ра тур на га му зея Ян кі Ку па лы 

«Вя зын ка». У гэ ты ж дзень ва ўро-

чы шчы Ляў кі Ар шан ска га ра ё на за сна ва ны фі лі ял Дзяр-

жаў на га лі та ра тур на га му зея Ян кі Ку па лы «Ляў кі».

1805 год — на ра  дз іў ся 

Уільям Роў ан Га міль-

тан, ір ланд скі ма тэ ма тык і ме ха нік, 

член Ір ланд скай ака дэ міі на вук, за-

меж ны член-ка рэс пан дэнт Пе цяр бург-

скай АН.

1895 год — на ра дзі ла ся Соф'я Ула дзі мі-

раў на Гі я цын та ва, ра сій ская акт ры са, 

рэжысёр тэ ат ра, на род ная ар тыст-

ка СССР. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ-

міі СССР.

1905 год — на ра дзіў ся Ба-

рыс Аляк санд ра віч 

Аляк санд раў, ра сій скі кам па зі тар, 

ха ра вы ды ры жор, на род ны ар тыст 

СССР, Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра-

цы, ге не рал-ма ёр. У 1946—1986 га-

дах — мас тац кі кі раў нік Ан самб ля пес ні і тан ца Са вец кай 

Ар міі.

1910 год — на ра дзіў ся Уіль ям Шу мен, аме ры-

кан скі кам па зі тар-сім фа ніст, пе да гог, член 

На цы я наль най ака дэ міі мас тац тваў і лі та ра ту ры. Аў тар 

«бей сболь най» опе ры «Ма гут ны Кей сі», ба ле та «Прад ра-

каль ні ца з Эн до ра», сім фа ніч ных п'ес, у тым лі ку «Аб веч-

ным», а так са ма ка мер на-ін стру мен таль ных, ха ра вых 

і фар тэ пі ян ных тво раў.

У гэ ты ж дзень на ра дзі ла ся Ані та Пэйдж, аме ры кан-

ская кі на акт ры са.

1915 год — 4-5 жніў ня пас ля па ра жэн няў на 

фран тах Пер шай су свет най вай ны час ці 

ра сій скай ар міі па кі ну лі тэ ры то рыю Поль шчы. 5 жніў ня 

Вар ша ва бы ла аку па ва ная ня мец кі мі вой ска мі.

1945 год — на ра дзіў ся Вік тар Фё да ра віч Смір-

ноў, ра сій скі ак цёр, на род ны ак цёр Ра сій-

скай Фе дэ ра цыі. Зды маў ся ў філь мах «Ба рыс Га ду ноў», 

«Ляў ша», «Агент на цы я наль най бяс пе кі» ды ін шых.

ФЁ ДАР ДА СТА ЕЎ СКІ:

«Най вы шэй шая і са мая спра вяд лі вая 
ры са на ша га на ро да — гэ та па чуц цё 
спра вяд лі вас ці і пра га да яе».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 1. На зім-

ні стол жні вень рых туе ... (прык.). 

4. Спа саў ка — ... Наз ва ў на ро-

дзе двух тыд нё ва га пос ту, які 

па чы наў ся з Мя до ва га Спа са — 

14 жніў ня. 8. Буль бя ная ка ша. 

9. Кож ная ... ў жніў ні ба га та 

(прык.). 11. «Дзяў чы на — ..., // 

Вый дзі пад акен ка, // Пры ня сі 

хлап чы не // Яб лыч ка крас нень-

ка». З бе ла рус кай на род най 

пес ні «Дзяў чы на-сар дэнь ка». 

12. Тое, што і ім гла. 14. ... — до-

сыць хле ба ў нас (прык.); на Яб-

лыч ны Спас (19 жніў ня) асвя ча лі 

ў царк ве і яб лы кі, і ка ла сы но-

ва га ўра джаю. 16. Рэ ча іс насць. 

17. «Дач ка ў гос ці к баць ку едзе 

// Ды вя зе гас цін чы кі: // ... са до-

вых яб лыч кі». З бе ла рус кай на-

род най пес ні «Што за шум на 

дуб ро ве». 20. Мед ны ду ха вы ін-

стру мент. 21. На чу жой ста ра не і 

рак ... (прык.). 26. Прый шла ... — 

ста ла по ле чыс тае (прык.). ... — 

Свя та ўра джаю, якое ад зна ча лі 

28 жніў ня. 28. Бу дзе ... — бу дзе 

і пес ня! (прык.). 29. Ста ра жыт-

ны го рад, у якім князь Яра слаў 

Муд ры за клаў пер шы яб лы не-

вы сад. 30. Вя лі кае сар дэч нае 

па чуц це да асо бы ін ша га по лу: 

сім ва лам яго ў мно гіх на род-

ных пес нях з'яў ля ец ца яб лык. 

31. Пры ві лея.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. На Трэ-

цім Спа се (29 жніў ня) тры май ... 

ў за па се (прык.). 2. Ка лі арэ хаў 

мно га, а гры боў ма ла — ... бу-

дзе су ро вая (прыкм.). 3. Сорт 

яб лы ні. 5. Адзін ка зя мель най 

пло шчы. 6. Доб ры Трэ ці Спас — 

узім ку бу дзе ... (прык.). 7. ... — 

у арэх, а яд ро — у рот (прык.). 

10. Па мыл ка ў тэкс це. 13. Ме-

сяц ... яб лы ка мі і хле бам пах не 

(прык.). 15. Які дзень на Яб лыч-

ны Спас, та кі і на ... (14 каст-

рыч ні ка; прыкм.). 18. Не да гляд 

(разм.). 19. Па мяш кан не для 

захоў ван ня са да ві ны, ага род ні-

ны. 22. Тое, што і ла со. 23. Хто 

на Сі лу (12 жніў ня) ... па сее, 

у та го на хлеб на дзея (прык.). 

24. Чыр во на му яб лыч ку чар вя-

то чы на не ... (прык.). 25. У жніў-

ні ... на су страч во се ні бя жыць 

пад ско кам (прык.). 27. У жніў ні і 

ве ра бей ... ва рыць (прык.).

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

Жні вень яб лы ка мі і хле бам пах не

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы

Па га ры зан та лі: 1. Раз на сол. 4. Ла саў-
ка. 8. Ка мы. 9. Ха та. 11. Сар дэнь ка. 12. Ім жа. 
14. Спас. 16. Ява. 17. Тры. 20. Альт. 21. Ры ба. 
26. Пра чыс тая. 28. Хлеб. 29. Кі еў. 30. Ка хан не. 
31. Пе ра ва га.

Па вер ты ка лі: 1. Ру ка ві цы. 2. Зі ма. 3. Сі нап. 
5. Сот ка. 6. Квас. 7. Арэх. 10. Апіс ка. 13. Жні вень. 
15. Па кро вы. 18. Пра рэх. 19. Кла доў ка. 22. Ар-
кан. 23. Жы та. 24. Да кор. 25. Ле та. 27. Пі ва.
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