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6 чэрвеня 2016 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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7 чэрвеня 2016 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 4.40 21.38 16.58
Вi цебск — 4.21 21.36 17.15
Ма гi лёў — 4.30 21.28 16.58
Го мель — 4.36 21.15 16.39
Гродна — 4.57 21.51 16.54
Брэст — 5.06 21.43 16.37

Iмянiны
Пр. Івана, Ферапонта.
К. Яўгеніі, Андрыяна, 
Антонія, Яраслава.

Месяц
Маладзік 05.06–11.06.

Месяц у сузор’і Рака.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

Фота Сяргея РАСОЛЬКІ.

У зо а ма га зі не:
— Дай це мне, ка лі лас ка, 

вунь тую ча ра паш ку-ко ні ка.
— Ча ра паш ку-ко ні ка? 

Вой, блін, зноў за быў ся вы-
клю чыць па да грэў пяс ку ў 
тэрарыуме!

Пе рад тым, як вы піць пят-
нац ца тую чар ку, доб ра па ду-
май це, ці хо ча це вы ўба чыць 
ся бе на Youtube.

Па мя та е це, як мы ся дзе-
лі на за ня тках па псі ха ло гіі, 
вы ву ча ю чы са ба ку Паў ла-
ва? Доў га смя я лі ся, якія 
дур ныя ў яго са ба кі.

А по тым зві неў зва нок, і 
мы іш лі ў ста ло вую.

— Уяў ля еш, ён за пом ніў 
ко лер ма іх ва чэй!

— Ка лі хло пец па мя тае ко-
лер тва іх ва чэй пас ля пер ша-
га спат кан ня, зна чыць, у ця бе 
ма лень кія гру дзі!

У на ступ ным ме ся цы я 
вы хо джу за муж. Бу дзе ма-
лень кая ве ча рын ка, і за про-
ша ныя толь кі са мыя бліз кія... 
Па да рун каў не трэ ба! Пры-
вя дзі це толь кі ка го-не будзь, 
хто ажэ ніц ца са мной!

Ка лі вы прый шлі да до му, а 
ва ша жон ка ў сля зах, то пе рад 
тым, як спы таць, што зда ры ла-
ся, аба вяз ко ва па вя чэ рай це, 
та му што гэ та на доў га.

1563 год — вя лі кі князь 
ВКЛ Жы гі монт ІІ 

Аў густ пад пі саў но вы пры ві лей аб 
ураў на ван ні ў пра вах пра ва слаў ных 
і ка то лі каў; тэкст пры ві лея ўклю-
ча ны ў якас ці прэ ам бу лы ў Ста-
тут Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га 
1566 го да.

1825 год — на ра дзіў ся Эд-
вард Фран ца віч Паў-

ло віч, мас так, ме му а рыст. Ву чыў-
ся ў Жы ро ві чах, Сло ні ме, Слуц ку. 
Скон чыў Пе цяр бург скую ака дэ мію 
мас тац тваў. З 1859 го да вы кла даў у 
На ва груд скай гім на зіі, за сна ваў там 
жа но чы пан сі ён і ня дзель ную шко лу 
для мяс цо вых жы ха роў, ама тар скі 
тэ атр, дзе быў рэ жы сё рам, дэ ка-
ра та рам, ак цё рам. Пад рых та ваў і 
вы даў ка та ло гі фон даў му зея Лю-
ба мір скіх. Аў тар бра шу ры «Не каль кі 
слоў літ ві на», ме му а раў «Ус па мі ны 
з-пад Ві ліі і Нё ма на», «З ванд ро вак 
па Літ ве». Пі саў пра куль тур на-гра-
мад скае і лі та ра тур нае жыц цё Бе-
ла ру сі 1840–1860-х га доў, пра бе-
ла рус ка га паэ та Ф. Са ві ча, по быт 
бе ла ру саў. Пра ца ваў у жан ры парт-
рэ та, вы ка наў за ма лёў кі На ва груд ка 
і яго ва ко ліц, пі саў іко ны. Па мёр у 
1909 го дзе.

1911 год — 105 га доў та-
му на ра дзіў ся (вёс ка 

Суд ні кі, ця пер у Ві цеб скім ра ё не) Фё-
дар Ані сі ма віч Сур га наў, дзяр жаў ны і 
пар тый ны дзе яч Бе ла ру сі, адзін з ар-
га ні за та раў і кі раў ні коў кам са моль-
ска га пад пол ля і пар ты зан ска га ру ху 
ў Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын-

най вай ны. У 
1939–1941 га-
дах — сак ра-
тар Го рац ка-
га рай вы кан-
ка ма, пер шы 
сак ра тар Ма-
гі лёў ска га аб-
ка ма ЛКСМБ. 
У 1942–1943-м 
— у скла дзе 
апе ра тыў най гру пы ЦК КП(б)Б і 
БШПР на Ка лі нін скім фрон це. За-
тым — адзін з кі раў ні коў пар ты зан -
ска га ру ху і кам са моль ска га пад-
пол ля на тэ ры то рыі Ві лей скай, Ба-
ра на віц кай і Бе ла стоц кай аб лас цей. 
З 1947 го да — дру гі сак ра тар Мінск-
ага аб ка ма КПБ, з 1954-га стар-
шы ня Мінск ага абл вы кан ка ма, у 
1955–1956-м — пер шы сак ра тар 
Мінск ага аб ка ма КПБ, пас ля — 
дру гі сак ра тар ЦК КПБ. Ад на ча со-
ва на мес нік стар шы ні Прэ зі ды у ма 
Вяр хоў на га Са ве та БССР, на мес нік 
стар шы ні Са ве та На цы я наль нас цяў 
Вяр хоў на га Са ве та СССР, стар шы-
ня Бю ро ЦК КПБ па кі раў ніц тве 
сель скай гас па дар кай. За гі нуў у 
аў та ка та стро фе ў 1976 го дзе. Яго 
імем на зва на ву лі ца ў Мін ску.

Ар тур ВОЛЬ СКІ, пісь мен нік:
«Кож ны доб ры по зірк — 

на быц цё, а кож ны злос ны по зірк — 
гэ та стра та». Ма
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7 ЧЭРВЕНЯ

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 5. Праз-
мер насць, ад якой жан чы ны імк-
нуц ца па зба віц ца. 7. Знак за дыя ка 
з за кру ча ны мі ра га мі. 9. У яго бя-
руць сал дат пра ціў ні ка. 11. Адзін з 
сяброў Чы па з мульт філь ма Уол та 
Дыс нея. 12. На ціск кноп кі мы шы 
на кам п'ю та ры. 14. Гім наст ка пад 
ку па лам цыр ка. 16. Та ра для пе ра-
нос кі мядз ве дзем Ма шы і яе вы-
печ кі. 18. У вы гля дзе якой птуш кі 
ма ля ва лі егі пец ка га бо га Го ра? 19. 
Пал ка з на ма та ным на кан цы пра-
смо ле ным па кул лем для га рэн ня. 
21. Дэ таль, не па трэб ная ні ка мі-
зэль цы, ні са ра фа ну. 23. Ба ка вая 
па верх ня га ры. 24. Хто з сва я коў 
Аста па Бэн дэ ра «быў па да ным 
Тур цыі»? 25. Наз ва гэ та га хі міч на-
га эле мен та па хо дзіць ад грэ час-
ка га сло ва «цяж кі». 27. Ме га по ліс 
як на се ле ны пункт. 29. Кры ні ца ве-
даў, скар гаў і пра па ноў. 31. Дзі кая 
кош ка, умее вы дат на пла ваць. 33. 
Буй ная мар ская жы ве ла з вась мю 
вя лі кі мі шчу паль ца мі. 38. Яе мае 
і дуб, і мозг, і Зям ля. 39. Пра ява 
ду хоў на га ста ну ў вы гля дзе асаб-
лі ва га арэ о лу. 40. Яму пус ка юць 
кроў з ка рыс цю для гра мад ства. 
41. З ча го збі ва юць та го, ка го хо-
чуць увес ці ў зман. 42. Мі не рал, 
здоль ны рас кол вац ца па роў ных 
плос кас цях.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Імя аме ры-
кан скай акт ры сы Гу джы на. 2. Сі ла 
стру ме ня ва ды ў кра не. 3. Верш у 
14 рад коў. 4. Што агуль на га мож-
на знай сці ў чы гун кі і ў дрэ ва? 6. 
Ад но сі ны, у якія ўсту па юць пад 
гу кі мар ша. 8. Гу ка вая за баў ка ў 
ле се або га рах. 10. Яно спа чат ку 
бы ло ня мое, а по тым за га ва ры ла. 
13. Што Ады сей вы ка лаў цык ло пу 
Па лі фе му? 15. За га рад нае мес ца 
пра цы пас ля пра цы. 17. Му зыч ны 
ін стру мент у тры стру ны. 18. На ву-
ка аб пад рых тоў цы вя дзен ня войн. 
20. Гля дзі фо та. 22. Не вя лі кае суд-
на для ка рот кіх пла ван няў. 26. «... 
га ла ва доб ра, а дзве — лепш». 

28. Вы пук лая плос кая за мкну тая 
кры вая без за ло маў. 30. Ме ра ва-
гі сум лен ня, вы явіць якую ні як не 
ўда ец ца. 32. Сплаў для ад ліў кі дру-
кар скіх шрыф тоў. 33. Ку ча ча су ў 
да да так да ма лень кай ка ляс кі. 34. 
Гус ляр, што ца ру-Ва дзя ні ку іг раў. 
35. Бо еп ры пас, а так са ма кіс лы 
вы раз тва ру. 36. Кру ты ў ня стры-
ма на га ча ла ве ка. 37. Сет ка для 
ад па чын ку ў пад ве ша ным ста не.

Склаў Юрый ФАЛІНСКІ,
г. Мінск.

КРЫ ЖА ВАН КА

Пра вер це, ка лі лас ка, ад ка зы:
ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 5. Ва га. 7. Авен. 9. Па лон. 11. 

Дэйл. 12. Клік. 14. Акра бат ка. 16. Ко раб. 18. Со кал. 
19. Фа кел. 21. Ру каў. 23. Схіл. 24. Та та. 25. Ба рый. 27. 
Го рад. 29. Кні га. 31. Ягу ар. 33. Вась мі ног. 38. Ка ра. 
39. Аў ра. 40. До нар. 41. Толк. 42. Агат.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. Кар ла. 2. На пор. 3. Са нет. 4. 
Вет ка. 6. Шлюб. 8. Рэ ха. 10. Кі но. 13. Во ка. 15. Да ча. 
17. Ба ла лай ка. 18. Стра тэ гія. 20. Ку хар. 22. Ка тар. 
26. Ад на. 28. Авал. 30. Грам. 32. Гарт. 33. Ва гон. 34. 
Сад ко. 35. Мі на. 36. Но раў. 37. Га мак.

Не прапусціце!Не прапусціце!  ��

ПРЫ ГО ЖЫ 
ПА ЧА ТАК...

Кон курс пры га жос ці 
«Міс На ва по лацк — 2016» 
дасць старт свя точ ным 
ме ра пры ем ствам, пры све ча ным 
Дню го ра да.

— Фе е рыю жа но чай пры га жос ці мож на 
бу дзе ўба чыць ве ча рам 7 чэр ве ня ў Цэнт-
ры куль ту ры. Дзяў ча там да ец ца шанц пра-
дэ ман стра ваць не толь кі пры га жосць, але 
і за явіць пра ся бе як пра асо бу. Чле на мі 
жу ры бу дуць ацэнь вац ца ін тэ лект, плас ты-
ка ру хаў, ак цёр скае май стэр ства... Прай-
шоў шы скла да ны шлях, паў дзель ні чаў шы
ў кас тын гах, у фі на ле пры муць удзел 
15 дзяў чат, — па ве да мі лі «Звяз дзе» ў На-
ва по лац кім гар вы кан ка ме.

Акра мя вар тай ты ту ла пер шай пры га жу-
ні, су дзі вы зна чаць пе ра мож цаў у роз ных 
на мі на цы ях. Ся род іх: «Міс за ча ра ван не», 
«Міс топ-ма дэль», «Міс гля дац кіх сім па-
тый», «Міс друж ба» і ін шыя.

Ар га ні за та ры пад крэс лі ва юць, што за га-
ды іс на ван ня кон кур су (ця пе раш ні прой дзе 
ўжо сё мы раз) дзяў ча ты не раз вы хо дзі лі ў
фі нал прэ стыж на га шоу «Міс Бе ла русь». 
І там год на прад стаў ля лі го рад наф та пе ра-
пра цоў шчы каў.

У якас ці вя ду ча га кон курс най пра гра мы 
за яў ле ны Аляк сей Грос, тэ ле вя ду чы, та ле-
на ві ты ар тыст эст ра ды. Бу дуць і спе цы яль-
на за про ша ныя «зор ныя» гос ці, пе ра мож цы 
роз ных пра ек таў і фэс таў.

Ка ры на МЯ ЛЕШ КА
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