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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ
Мiнск — 7.41 18.08 10.27
Вi цебск — 7.33 17.55 10.22
Ма гi лёў — 7.31 17.58 10.27
Го мель — 7.25 17.57 10.32
Гродна — 7.56 18.23 10.27
Брэст — 7.54 18.26 10.32

Iмянiны
Пр. Архіпа, Давыда, 
Дзмітрыя, Івана, Канстанціна, 
Кірылы, Міхаіла, Усевалада.
К. Канстанцыі, Эміліі, 
Леапольда, Тодара, Януара.

Месяц
Поўня ў 14.13. 
Месяц у сузор’і Авена.
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На тал лю ЮР КЕ ВIЧ з Но ва лу ком ля ка-
ле гi вiн шу юць з 55-год дзем! Жа да юць 
зда роўя, ра дас цi, пос пе хаў. Не хва рэць, 
не су ма ваць i мно га ра зоў юбi леi су-
стра каць.

З лю бо га ха лас ця ка праз па-
ру га доў атрым лі ва ец ца вы дат-
ны пель мен ны кры тык.

— Ты на шпа гат мо жаш сес ці?
— Я на ды е ту не ма гу сес ці, а 

ты ка жаш — «на шпа гат»...

Ха цеў ад крыць та ям ні цу 
свай го проз ві шча, ця пер ха чу 
ад крыць та ям ні цу мі нус 100000 
руб лёў на тэ ле фо не.

Жон ка, збі ра ю чы ся ў ка ман-
дзі роў ку, на ву чае му жа:

— Гля дзі, каб на кух ні па ра-

дак быў, а то ку ча по су ду зноў 
бу дзе!

— Доб ра!
— Пы ла сось хоць раз на ты-

дзень!
— Зра зу меў.
— І каб з ба ба мі не гу ляў!
— Як ска жаш.
— А то бру ду на збі ра еш ўся-

ка га!
— Дык у яе душ...

У су час ным рус кім тэ ат ры 
га лоў ным і са мым цяж кім жан-
рам з'яў ля ец ца не ка ме дыя, 
тра ге дыя або дра ма, а ра монт.

1908 год — на ра дзiў ся (вёс ка Ста рын цы, ця пер 
По лац кi ра ён) Па вел Емяль я на вiч Куп ры я наў, 

пер шы бе ла рус, якi ўда сто е ны зван ня Ге роя Са вец ка га 
Са ю за (1936). З 1929 го да — у Чыр во най Ар мii, слу жыў 
у Бе ла рус кай ва ен най акру зе. З каст рыч нi ка 1936-га — 
удзель нiк гра ма дзян скай вай ны 1936-1939 га доў у Iс па нii 
на ба ку рэс пуб лi кан цаў, ка ман дзiр тан ка. Вы зна чыў ся пад 
Мад ры дам, знi шчыў шы са сва iм экi па жам два ва ро жыя 
тан кi, во сем гар мат, не каль кi дзя сят каў сал дат пра цiў нi ка. 
За гi нуў у баi ў 1936 го дзе.

1917 год — ра сiй скi iм-
пе ра тар Мi ка лай II 

вы пус цiў ма нi фест «Аб удас ка-
на лен нi дзяр жаў на га па рад ку». 
Да ку мент, якi быў пад рых та ва-
ны гра фам Сяр ге ем Вi тэ i ўвай-
шоў у гiс то рыю як ма нi фест 17 
каст рыч нi ка, меў ве лi зар нае 
зна чэн не для Ра сii. Пад цiс кам 
рэ ва лю цый най сi ту а цыi, якая 
ўжо скла ла ся на той мо мант, Мi-
ка лай II дэк ла ра ваў пад да ным 
iм пе рыi па лi тыч ныя i гра ма дзян-
скiя пра вы, ад мя няў цэн зу ру ў срод ках ма са вай iн фар-
ма цыi, да зво лiў праф са ю зы, шмат пар тый насць. Згод на 
з гэ тым ма нi фес там, у Ра сii бы ла склi ка на Дзяр жаў ная 
Ду ма — пер шы во пыт ра сiй ска га пар ла мен та рыз му.

1947 год — на ра дзiў ся (вёс ка Мi лей кi Iва цэ вiц ка га 
ра ё на) Ана толь Сяр ге е вiч Па рху та, за слу жа-

ны ар хi тэк тар Бе ла ру сi (1999). Ся род ра бот: генп ла ны 
га ра доў Лi да, Смар гонь, На ва гру дак, пра ек ты рэ ге не ра цыi 
гiс та рыч на га цэнт ра Грод на, Ля до ва га па ла ца ў Грод не. 
Адзiн з аў та раў iн тэр' ераў Гро дзен ска га аб лас но га дра ма-
тыч на га тэ ат ра, чы гу нач на га вак за ла, кi на тэ ат ра «Каст-
рыч нiк», гас цi нi цы «Аме га» ў Грод не. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 
прэ мii Бе ла ру сi (1998).

Ар цём ВЯ РЫ ГА-ДА РЭЎ СКI, па эт, дра ма тург, пуб-
лi цыст:

«Дзей нi чай, пра цуй, аб' яд ноў вай вуз лом лю бо вi, ву чы 
сла вiць Бо га, лю бiць су ай чын нi каў i ма цi-ра дзi му».

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛI ЛАС КА, 
АД КА ЗЫ

Па га ры зан та лі: Астан кі на. 
Амя ла. Ру жа. Яс тык. Руб ка. 
Ананд. Ра ка. Па ла цёр. Апо-
лак. Ка са. Ба лык. Вы ба ры. 
Шадр. Дон. Агу рок. Са ла та. 
Ла ва. Гу ма. Аск. Лі та ра. Мю-
рыд. Апад. Жа ба. Ха лат. Жу-
каў. Ста рас та. Па вер ты ка лі: 
Мі сі сі пі. Квас. Му рэй. Вол га. 
Шу лер. Лу а ра. Янц зы. До вад. 
Кар кас. Тар. Ахун. Ка ма рын. 
Абак. Указ. Па лас. Ніл. Аўт. Аб-
ар даж. Сал дат. Лы ка. Аб рок. 
Лот. Ка ла ра да. Ба кас. Ро тар. 
Ака ры на. Ар бі та.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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ЗАСНАВАЛЬНIКI:

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by
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Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
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16 кастрычніка 2013 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.

М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ім ака заў ся ра ней су дзі мы за кра-
дзя жы 25-га до вы жы хар Брэс та, які 
па да зра ец ца ў здзяйс нен ні кі шэн ных 
кра дзя жоў у гра мад скім транс пар це.

Па вод ле ін фар ма цыі Цэнт раль на га 
РУ УС г. Мін ска, на па чат ку ма ла ды ча ла-
век украў ка ша лёк у па са жы ра тра лей-
бу са і хут ка па кі нуў са лон. «Зда бы ча» 
ака за ла ся не вя лі кай, та му зла мыс нік 
вы ра шыў спус ціц ца ў мет ро. Ён вы браў 
у по ез дзе са мы за поў не ны — пер шы — 
ва гон і па кі нуў яго на наступнай станцыі 

з ка шаль ком, які вы цяг нуў з сум кі жан чы-
ны. Пры вы ха дзе міліцыянеры за тры ма лі 
па да зра ва на га. Ці ка ва, што пра кра дзеж 
ка шаль ка па цяр пе лая да ве да ла ся ад мі лі-
цы я не раў. А ў ім, да рэ чы, акра мя са лід най 
су мы гро шай, бы лі яшчэ за ла тыя ўпры га-
жэн ні, бан каў скія карт кі і да ку мен ты. За-
раз за тры ма на га пра вя ра юць на да чы нен-
не да ін шых ана ла гіч ных зла чын стваў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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На слыхуНа слыху  �� КІ ШЭН НІ КА ЗА ТРЫ МА ЛІ 
НА ВЫ ХА ДЗЕ З МЕТ РО


