НАПРЫКАНЦЫ

31 ліпеня 2014 г.

«БАГАТЫ ХЛЕБАМ БЕЛАРУСКІ КРАЙ»
Па гарызанталі: 1. Зарадзіла ... — хлеба палавіца (прык.). 4. «Наш хлеб
— жыцця ...,\\Працяг і барацьба». З верша П. Панчан кі «Хлеб ныя сло вы».
7. Добры гаспадар з вясны б'е ... (прык.). 10. Абы
..., хлеба будзе (прык.). 11.
Нутраное свіное сала. 12.
Спас памілуе нас, а ... прыня се нам хле ба чыс та га
(прык.). 13. Узор з мноствам дзірачак. 15. Чу жына
— не родная ..., хлеба не
дасць (прык.). 16. Вя лі кі
гармонік. 20. ... бяда — не

бяда, а калі дзве-тры разам, тады бяда (прык.). 21.
Уласцівасць ежы. 24. Незгаральная металічная шафа.
25. За кон чыш ... ў по ру,
будзе што вазіць у камору
(прык.). 28. Пра цягласць
дзей нас ці ў якой-не будзь
галіне. 32. «О, ...! Хлебапёкі!\\За вашу працу — вам
паклон!». З верша Т. Дзям'янавай «Хлеб». 34. «Хвалілі
госці хлеб і старажытны,\\
Ба га ты хле бам бе ла рускі ...». З верша Л.Геніюш
«Хлеб». 35. Хлеб-... еш, а
праўду рэж (прык.). 36. Калі

хлеба край, дык і пад елкай
... (прык.). 37. «... Беларусі — гэта белы бусел,\\...
дабрабыту — гэта чорны
хлеб». З верша М. Курылы
«Песня пра хлеб». 38. «О
Бе ла русь, мая ...». Верш
Ул. Дубоўкі.
Па вертыкалі: 1. ... іграе — жон ка хле ба не
мае (прык.). 2. Вялікі цюбік. 3. Невялікі шчыпковы
інструмент у выглядзе фігурнай скрыпкі. 5. Падвяленая здробненая трава, корм
для жывёлы. 6. Хлеб ды ...
— салдацкая яда (прык.).

7. Шост, падпорка для павой ных рас лін. 8. Едзеш
на ча сок — бя ры хле ба
... (прык.). 9. Лепей свой
посны ..., чым чужое сала
(прык.). 14. Не зважай на
...: сей жыта — хлеб будзе
(прык.). 17. Шаўковая тканіна з мяккім і густым ворсам.
18. Няма хлеба і сала — і
... стала (прык.). 19. Будзе
хлеб — будзе і ... ! (прык.).
22. Месца, на якім пасаджаны расліны. 23. «Ах, ... ты
мой!». Словы, з якімі падымалі ўпушчаны хлеб, цалуючы яго. 26. Друкарскія
літары, што перадаюць якінебудзь тэкст. 27. Чарада
пералётных птушак. 29. У
каго чорна ..., у таго хлеба
скіба (прык.). 30. «Плывуць
па шляхах Беларусі\\... чырвоныя з хлебам». З верша
Я. Купалы «Новая восень».
31. «Было ўрачыста і ціха ў
хаце -\\хлеб з новага жыта ўчыняла...». З верша А.
Вяр цін ска га «Пес ня пра
хлеб». 33. Пакуль ... — патуль свет, пакуль рукі — патуль хлеб (прык.).
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск.

Месяц

СЁННЯ
Сонца

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

5.21
5.05
5.11
5.15
5.38
5.45

Захад Даўжыня
дня

21.10
21.05
21.00
20.50
21.24
21.18

15.49
16.00
15.49
15.35
15.46
15.33

Маладзік 27 чэрвеня.
Месяц у сузор’і Шаляў.

Iмянiны

Пр. Емяльяна, Івана.
К. Алены, Ігната,
Любаміра, Рамана.

ЗАЎТРА

Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.
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ПРАВЕРЦЕ,
КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па гарызанталі: 1. Мятліца. 4. Аснова. 7. Ток. 10. Зубы. 11. Здор. 12. Прачыстая.
13. Ажур. 15. Матка. 16. Баян.
20. Адна. 21. Смак. 24. Сейф.
25. Жніво. 28. Стаж. 32. Хлебаробы. 34. Край. 35. Соль.
36. Рай. 37. Сімвал. 38. Шыпшына. Па вертыкалі: 1. Музыкант. 2. Туба. 3. Цытра.
5. Сянаж. 6. Вада. 7. Тычка.
8. Кусок. 9. Праснак. 14. Ураджай. 17. Аксаміт. 18. Праца. 19. Песня. 22. Пасадка.
23. Божанька. 26. Набор.
27. Вырай. 29. Глыба. 30. Абозы. 31. Маці. 33. Вочы.

УСМІХНЕМСЯ
год — 365 гадоў таму каля каля горада Лоева ад-

1649былася бітва паміж казацка-сялянскімі атрадамі

і арміяй ВКЛ падчас антыфеадальнай вайны 1648-1651
гадоў. Каб не дапусціць войска ВКЛ ва Украіну, казацкі
гетман Б. Хмяльніцкі накіраваў у раён Лоева 6-тысячны
атрад на чале з С. Падбайлам і Ф. Гаркушам, які замацаваўся ў месцы зліцця Дняпра і Сожа. У ліпені 1649 года таксама 6-тысячная армія ВКЛ на чале з гетманам польным
Я. Радзівілам выступіла з Рэчыцы. На дапамогу Падбайлу
і Гаркушы з Палесся выйшла 15-тысячнае войска казакоў
і сялян на чале з М. Крычэўскім, на Беларускім Палессі
да яго далучылася каля 15 тыс. паўстанцаў-сялян. Казацка-сялянскія атрады, прапусціўшы авангард Радзівіла,
31 ліпеня напалі на асноўныя яго сілы. Бітва працягвалася
з пераменным поспехам, пакуль не вярнуўся авангардны
атрад Радзівіла. Казацка-сялянскія войскі былі разгромлены, 8 тысяч чалавек забіта, 3 тысячы патанулі ў Дняпры.
Рэшткі казацка-сялянскіх атрадаў уначы выйшлі з акружэння, але ў баі былі разбіты. Цяжка паранены Крычэўскі
трапіў у палон і праз некалькі дзён памёр.
год — нарадзіўся (горад Магілёў) Максім Ярмалініч Вошчанка, беларускі друкар і гравёр
па медзі, адзін з заснавальнікаў Магілёўскай школы гравюры. Скончыў Віленскую езуіцкую акадэмію. З 1690-х
гадоў кіраваў Магілёўскай брацкай друкарняй. Выканаў
19 копій гравюр на свецкія тэмы французскіх мастакоў С.
Леклерка і Н. Кашэна да «Манархіі Турэцкай» у тэхніцы
металаграфікі. Выданні ўпрыгожаны шматлікімі застаўкамі, канцоўкамі, дэкаратыўнымі рамкамі, ініцыяламі, у
якіх яскрава праявіліся матывы беларускай арнаментыкі.
Творы вызначаюцца жанравасцю, самабытнасцю, часта
носяць заходнееўрапейскі характар. Цікавыя прадмовы да
шэрагу кніг, у якіх ён раскрывае свае погляды асветніка і
гуманіста. Памёр у 1708 годзе.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў
Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

будаўніцтва ў СССР», якая паклала пачатак масаваму
ўзвядзенню кварталаў пяціпавярховых дамоў, названых
народам «хрушчоўкамі». Ідэя вырашыць
жыллёвую праблему
ў самы кароткі тэрмін
не належала асабіста Мікіту Хрушчову:
упершыню яе выказаў Старшыня Савета Міністраў Георгій
Ма лян коў у жніў ні
1953 года. У 1955-м
Хрушчоў распарадзіўся пакончыць з пампезнай сталінскай архітэктурай і ўласцівымі ёй «архітэктурнымі празмернасцямі», а праз два гады абвясціў «вялікі скачок» у
будаўніцтве жылля. Задачу паставілі вельмі прывабную
для народа: у бліжэйшыя 10-12 гадоў пакончыць з недахопам жылля ў краіне. Эканамічныя «хрушчобы» з нізкай
столлю, сумешчаным санвузлом і маленькай кухняй павінны былі вырашыць праславутае «кватэрнае пытанне»:
насельніцтва, якое прывыкла да баракаў, камуналак, з
радасцю сустрэла перамены. Да пачатку 1980-х гадоў, па
планах Хрушчова, павінен быў наступіць поўны жыллёвы
камунізм: на чалавека да таго часу павінна было прыпадаць па 15 квадратных метраў жылой плошчы. Але планы
партыі так і не сталі планамі народа.
Еўфрасіння ПОЛАЦКАЯ, асветніца,
праваслаўная і каталіцкая святая:

«Бачны свет надзвычай прыгожы і слаўны. Але
прамінае, як сон, як кветка, засыхае. Вечнае і нябачнае — існуе праз вякі».

— Мілы, ты мяне кахаеш?
— Партманет на стале.

Хітрая жонка пераканала
мужа, што той, хто галоўны
ў доме, той і мые посуд.

Насуперак рэкламе, лепшым сродкам для мыцця
посуду па-ранейшаму застаецца жонка.

— Чаго гэта Сяргей заікацца стаў пасля вяселля?
— Высветлілася, што ў
жонкі маці — з блізнят-трайнят. Ён на вяселлі як тры цешчы ўбачыў...

Рэжым харчавання нашага чалавека.
Раніца — бутэрб род, чай/
кава.
Дзень — смажан ка, яб лык/
апель сін, чай/
кава.
23:00 — булачкі, пельмені,
каў ба са, мя са,
ры ба, пя чэн не,
есці-есці-есці!
caricatura.ru

год — ЦК КПСС і Савет Міністраў СССР прынялі

1957гістарычную пастанову «Аб развіцці жыллёвага

Сэр, я яшчэ крыху
адпачну, і мы
працягнем
прагулку.

Для іх асаблівая цікавасць у тым, што значыць быць чалавекам, пытанні філасофіі
і маралі ў кантэксце чалавечай псіхалогіі.
НАРОДЖАНЫЯ Іх займае паўсядзённае жыццё, традыцыі
і звычаі, якія прайшлі выпрабаванне часам. Яны адчуваюць неабходнасць падзяліпеня
ліцца з навакольнымі тым, што ведаюць
самі, таму што ў іх жыве талент апавядальнікаў. Яны цэняць працу вышэй за ўсё, што адбіваецца на ўзаемаадносінах з сям'ёй і сябрамі. Ім неабходна памятаць, што
свет хоць і не дасканалы ў гэты момант, але можа быць
палепшаны дзякуючы іх намаганням.
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Дырэктар—галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫЛА (намеснік галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА
(першы намеснiк галоўнага рэдактара), А. ЛЯЎКОВІЧ (першы намеснiк дырэктара),
А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

http://www.zviazda.by;

Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і распаўсюджвання —
287 18 38, 287 17 21, бухгалтэрыi: 287 18 81.
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Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць
з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

ПРЫЁМ тэл./факс: 287 17 79,
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.

