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НАПРЫКАНЦЫ

27 мая 2022 г.

БРУНЕТКА — ТАЯ Ж БЛАНДЗІНКА
28 мая адзначаецца Дзень брунетак, 31 мая — Дзень бландзінак

Месяц
Апошняя квадра 22 мая.
Месяц у сузор'і Цяльца.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.50
4.32
4.40
4.45
5.07
5.16

21.24
21.21
21.14
21.03
21.38
21.30

16.34
16.49
16.34
16.18
16.31
16.14

Iмянiны
Пр. Максіма, Мікіты,
Нікіфара, Сідара.
К. Магдалены, Аўгусціна,
Юльяна, Яна.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

27 МАЯ

1552

год — з'я ві ла ся пер шая
пісьмовая згадка мястэчка
Ру жаны Слонімскага павета (належала
графам Тышкевічам, потым перайшло да
Сапегаў, многія з якіх займалі адказныя
пасады ў дзяржаўным апараце ВКЛ). У 1637 годзе Ружаны атрымалі Магдэбургскае права і герб з выявай
Святога Казіміра ў вянку з пунсовых руж. Гэты святы,
як паказвалася ў прывілеі, з'яўляўся патронам ВКЛ і горада Вільні. У 1785 годзе ў Ружанах заснавана другая
суконная мануфактура (існавала да 1880 года, выпускала
шоўк, паясы, атлас, сукно, байку; у 1815 годзе выпусціла
12 тысяч аршынаў сукна). Да канца XVІІІ стагоддзя ў
Ружанах дзейнічала каля 30 прадпрыемстваў, на якіх
працавалі дзве тысячы рабочых. Пасля паражэння паўстання 1830—1831 гадоў Ружаны былі канфіскаваны і
перададзены ў казну (сёння — гарадскі пасёлак у Пружанскім раёне Брэсцкай вобласці).
год — пры ня та па ста но ва ЦК КП(б)Б
«Аб пе ра будо ве лі та ра тур на-мас тацкіх ар ганізацый БССР», у адпа вед насці з якой былі
ство раны адзі ныя са юзы пісьмен ні каў, кампа зі та раў,
мас та коў.
год — нарадзіўся (в. Мілявічы, цяпер у
Мастоўскім раёне) Міхаіл Восіпавіч Біч, беларускі гісторык, доктар гістарычных навук. Даследаваў
гісторыю Беларусі XІX — пач. XX стст., праблемы рабочага і нацыянальнага руху, фарміравання палітычных
партый, грамадска-палітычнай барацьбы, перыядычнага
друку. Адзін з аўтараў «Гісторыі Беларускай ССР», «Гісторыі рабочага класа Беларускай ССР», калектыўнай
манаграфіі «Полацк. Гістарычны нарыс» і іншага. Аўтар
дапаможнікаў і падручнікаў для сярэдніх школ.
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БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА
ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу
Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
Рэгістрацыйнае пасведчанне нумар 2 ад 17 лютага 2009 года,
выдадзенае Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

...». З аб'явы ў газеце. 18. «А мае чары напагатове — // Белае лічыка, чорныя ...». З беларускай народнай песні
«Цераз рэчаньку». 19. Не піва — дзіва, а ... (прык.). 22. ... бяды не чыніць
(прык.). 23. Шчыпковы музычны інструмент. 24. Грунт пад вадой вадаёма.
25. «Лепшым ключом да сэрца бландзінкі з'яўляецца ... ад «Мерседэса».
Цытата невядомага аўтара. 27. Прыгожае лісцевае дрэва, часта ўпамінаецца
ў песнях, вершах паэтаў.
Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск.

Па гарызанталі: 1. Жанчыны.
3. Брунетка. 6. Ас. 8. Сага. 10. Чай.
11. Весялушка. 13. Саюз. 15. Кадр.
16. Ева. 17. Акт. 20. Охра. 21. Косы.
26. Пакаранне. 28. Ало! 29. Свет.
30. Аз. 31. Вечнасць. 32. Цукеркі.
Па вертыкалі: 2. Ногі. 4. Унукі.
6. Твар. 7. Сіла. 8. Спосаб. 9. Век.
12. Сэрца. 14. Загадка. 15. Кашалёк. 18. Бровы. 19. Прывет. 22. Запас. 23. Арфа. 24. Дно. 25. Ключ.
27. Явар.

ПА ГАРЫЗАНТАЛІ: 1. Самыя прыгожыя ... — бландзінкі, самыя страсныя — брунеткі, а самыя адданыя —
сівыя (прык.). 3. «... — тая ж бландзінка, толькі ў шакаладзе». Цытата невядомага аўтара. 6. Майстар сваёй справы (перан.). 7. Старажытнаскандынаўскае паданне. 10. Жыццё без брунеткі — што ... без цукеркі (прык.). 11. «За
то мяне хлопцы любяць, // Што я ...».
З прыпеўкі. 13. Аб'яднанне. 15. Асобны эпізод з кінафільма. 16. «Магчыма, ... была страхоццем, але хіба ў
Адама быў выбар?». Цытата невядомага аў тара. 17. Закончаная частка спек такля. 20. Тое, што і вохра.
21. «Разгарнуць твае чорныя ... , // Цалаваць а паўночнай цішы». З верша
К. Сваяка «Эрас і Псіхея». 26. «Не
любіць брунетак — злачынства, а любіць — ...». Цытата невядомага аў тара. 28. Вокліч пры тэлефоннай размове. 29. «... належыць аптымістам,
песіміс ты — усяго толькі гледачы».
Ф. Грэзо. 30. Літара грэчаскага алфавіта. 31. «Пацалунак любімай жанчыны — гэта шампанскае, якое можна
піць ...». Цытата невядомага аў тара.
32. «У брунеткі губкі, як ... , класная
фігура і вясёлая натура». Цытата невядомага аў тара.
ПА ВЕРТЫКАЛІ: 2. Без музыкі, без
дуды // Ходзяць ... не туды». З прыпеўкі. 4. «А цяпер пад тыя гукі // Скачуць праўнукі і ...». З верша А. Пісьмянкова «Без цымбалаў немагчыма».
6. Сэрца весяліцца, і ... цвіце (прык.).
7. ... жанчыны — у слязах (прык.).
8. «Пацалунак — лепшы ... спыніць
фантан красамоўства прыгожай бландзінкі». Цытата невядомага аў тара.
9. Прыгажосць да вечара, а дабрата
на ... (прык.). 12. «Бландзінкі зачэпліваюць позірк, а брунеткі — ...» Цытата
невядомага аўтара. 14. Бландзінка —
заўсёды ... — ці нафарбаваная, ці натуральная (прык.). 15 «Я — прыгожая
бландзінка, шукаю не вельмі страшны

СЁННЯ

1942

год — нарадзіўся (в. Дубянец Столінскага
раёна) Мікалай Іосіфавіч Юрчук, беларускі
вучоны-матэматык, доктар фізіка-матэматычных навук,
прафесар, заслужаны дзеяч навукі Беларусі. Аўтар навуковых прац па дыферэнцыяльна-аператарных ураўненнях, ураўненнях з прыватнымі вытворнымі, матэматычнай
фізіцы. Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі ў галіне
навукі і тэхнікі.
год — закладзена Петрапаўлаўская крэпасць. Дзень
заснавання горада Санкт-Пецярбурга.
год — у Пецярбургу першы
ў свеце чатырохматорны
самалёт «Рускі віцязь»
канструкцыі Сікорскага,
які паклаў пачатак сусветнай цяжкай авіяцыі,
паспяхова прайшоў выпрабаванні ў палёце.
год — нарадзіўся Крыстафер Лі, англійскі
акцёр. Зняўся ў 225 фільмах (рэкардсмен
Кнігі рэкордаў Гінеса), у тым ліку «Праклён Франкенштэйна», «Дракула», «Зорныя войны», «Уладар пярсцёнкаў»
і многіх іншых.
год — чэшскія антыфашысты здзейснілі
замах на намесніка Гітлера ў Чэхіі, шэфа
Галоўнага ўпраўлення імперскай бяспекі, намесніка імперскага пратэктара Багеміі і Маравіі Рэйнхарда Гейдрыха, аднаго з галоўных ініцыятараў стварэння сістэмы нацысцкіх канцлагераў. У выніку Гейдрых загінуў ад
атрыманых ран праз некалькі дзён.

1703
1913
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1942

АНАРЭ ДЭ БАЛЬЗАК:
«Усё прыходзіць у свой час для тых, хто ўмее
чакаць».
УНП 101561144

Дырэктар — галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а.
ТЭЛЕФОНЫ Ў МІНСКУ: прыёмнай – 311 17 13 (тэл./факс);
аддзелаў: пiсьмаў — 311 17 44, маркетынгу — 263 66 73, бухгалтэрыi — 311 17 16.

прыём рэкламы

тэл./факс: 311 17 27,
е-mail: reklama@zviazda.by

www.zviazda.by
e-mail: info@zviazda.by

(для зваротаў):
zvarot@zviazda.by

Матэрыялы, пазначаныя гэтым знач- Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве
ком, носяць рэк ламны харак тар. «Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 30.04.2004.
Адказнасць за змест рэкламы ня- 220013, Мiнск, прасп. Незалежнасці, 79/1. Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
суць рэкламадаўцы.

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.
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Нумар падпiсаны ў 19.30
26 мая 2022 года.

