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НАПРЫКАНЦЫ

7 ліпеня 2022 г.

«АБВІЛАСЯ КРАІНА Ў КВЕТКІ»

СЁННЯ

Прысвячаецца 140-годдзю з дня нараджэння
народнага паэта Беларусі Янкі Купалы

Першая квадра.
Месяц у сузор'і Шаляў.

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

Усход

Захад Даўжыня
дня

4.47
4.29
4.37
4.43
5.04
5.14

21.41
21.39
21.31
21.19
21.55
21.46

16.54
17.10
16.54
16.36
16.51
16.32

Iмянiны
Пр. НАРАДЖЭННЕ ІААНА
ПРАДЦЕЧЫ.
Антона, Івана, Якава.
К. Кіры, Бенядзікта,
Кірылы, Мяфодзія.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

ЗАЎТРА

7 ЛІПЕНЯ

1862

год — нарадзіўся (в. Губіна, цяпер у Пастаўскім раёне) Антон
Уладзіміравіч Станкевіч, рускі ваенны дзеяч,
генерал-маёр (1917). Пасля Кастрычніцкай
рэвалюцыі перайшоў на бок Савецкай улады. У 1918 годзе ўступіў у Чырвоную Армію, камандаваў
42-й і 55-й стралковымі дывізіямі 13-й арміі Паўднёвага
фронту. Падчас Арлоўска-Кромскай аперацыі 1919 г. трапіў
у палон і быў павешаны белагвардзейцамі каля ст. Залатарова, цяпер Арлоўскага раёна. Пасля вызвалення гэтай
тэрыторыі астанкі героя-камандзіра па рашэнні савецкага
ўрада ўрачыста перавезены ў Маскву і пахаваны на Краснай плошчы ля Крамлёўскай сцяны. У тыя дні «Правда»
пісала: «Няхай гераізм т. А. У. Станкевіча стане мерай
гераізму ўсіх змагароў за справу рэвалюцыі...».
год — нарадзіўся (фальварак Вязынка, цяпер у Маладзечанскім раёне) Янка Купала
(Іван Дамінікавіч Луцэвіч), беларускі паэт, драматург, публіцыст, перакладчык, грамадскі дзеяч, класік беларускай
літаратуры. Адзін з заснавальнікаў сучаснай беларускай
літаратуры і беларускай літаратурнай мовы, акадэмік
НАН Беларусі і АН УССР, народны паэт Беларусі.
год — нарадзіўся (г. Віцебск)
Марк Захаравіч Шагал, беларускі і французскі мастак. З 1918 года —
паўнапраўны прадстаўнік па справах мастацтваў у Віцебскай губерні, у 1919-м —
заснавальнік Віцебскага народнага мастацкага вучылішча.
Працаваў у жывапісе, станковай і кніжнай графіцы, тэатральна-дэкарацыйным, манументальным, дэкаратыўнапрыкладным мастацтве, скульптуры. Стварыў рамантычныя вобразы, навеяныя ўспамінамі пра Віцебск, яўрэйскі
побыт і традыцыі.
год — у Мінску заснаваны Музей старажытнабеларускай культуры Інстытута мастацтва-
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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:

спек так лі. 10. «Будзеш, ... , ме ці ў
хаце // Долю, згоду і багацце!». З верша «На Купалле». 11. Адно з любімых
дрэў паэта . 12. Хто ў радасці жыве,
таго ... не бярэ (прык.). 14. «Абвілася краіна // У ... , // Кліча сонца і месяц // У сведкі». З верша «Абвілася
краіна...». 15. «Эх ты, лета, гарачае,
бурнае! // Ажыўляеш ты поле і ... ».
З верша Я. Купалы «Лета». 17. «Паэзія Купалы — гэта квітнеючы і чароўны ..., дзе сабраны водар беларускай
зямлі». Я. Колас. 18. Урачысты верш.
19. «Засвяціў, як цудны ... , // Лён шаўковым валакном». З верша Я. Купалы
«Лён».

Па га рызанталі: 1. Вязынка.
3. Калінка. 8. «Мужык». 9. Удача.
12. Сонца. 13. Вянок. 16. Настрой.
20. Круг. 21. Андарак. 22. Ногі.
Па вертыкалі: 1. Выдма. 2. Ночка. 4. Ласун. 5. Алмаз. 6. Ужыванне.
7. «Паўлінка». 10. Маці. 11. Явар.
12. Сму так. 14. Кветкі. 15. Луг.
17. Сад. 18. Ода. 19. Сон.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ:
1. Вёска ў Маладзечанскім
раёне, дзе 140 гадоў таму,
7 ліпеня 1882 года, нарадзіўся на род ны па эт Беларусі Янка Купала (сапр.
Іван Лу цэ віч). 3. «Будзе
клёну горстка, // Будзе і ...
«З верша Я. Купалы «Перад Сё му хай». 8. Верш,
пер шы дру ка ва ны твор
Я. Купалы, які быў апублікаваны ў мінскай газеце
«Северо-Западный край»
у 1905 го дзе. 9. Пос пех.
12. ... ў лі пе ні без агню
га рыць (прык.). 13. «Ой,
знаці, знаці, // Хто ў ноч
на Яна // Пускаў ... свой //
Па хвалях рана». З верша
М. Танка «У ноч на Яна».
16. Шакалад псуе фігуру,
а яго адсутнасць псуе ...
(цы та та не вя до ма га аўтара); 11-га ліпеня — Сусвет ны дзень ша ка ла ду.
20. Геаметрычная фігура
без вуглоў. 21. Саматканая спадніца. 22. «... падкасіліся і мне, і ёй, //
Зліліся вусны з вуснамі самі сабой».
З паэмы Я. Купалы «Яна і я».
ПА ВЕРТЫКАЛІ: 1. Наносны пясчаны пагорак. 2. «Як брыльянты, рассявае // ... летнюю расіцу». З верша
Я. Купалы «Летняя раса». 4. Ліпень — ...
: шчодры на духмяныя ягады (прык.).
5. Празрыс ты каштоўны камень. 6.
Выкарыстанне. 7. Вядомая кожнаму
беларусу п'еса (камедыя ў двух актах), якую Я. Купала прысвяціў сваёй
музе, першай каханай жанчыне, Паўліне Мядзёлцы, першай выканальніцы галоўнай ролі ў аднаймен ным

Месяц

Склаў Лявон ЦЕЛЕШ,
г. Дзяржынск.

знаўства, этнаграфіі і фальклору НАН Беларусі. Найбольш значныя калекцыі: археалогіі, тканін і народнага
касцюма XІX — пачатку XX ст., іканапісу, сакральнай і
мемарыяльнай скульптуры XVІ—XІX стст., нумізматыкі,
старадрукаваных кніг і гравюр, вялікі архіў фотанегатываў помнікаў культуры і мастацтва Беларусі. Музей
мае рэстаўрацыйную майстэрню, праводзіць навуковыя
даследаванні, канферэнцыі, выставачную і культурнаасветную работу.
год — партугальская экспедыцыя на чале з Васка да Гама
пры вялізным збегу народа адправілася ў
плаванне з Лісабона ў пошуках марскога
шляху ў Індыю. Праз 10 месяцаў, абмінуўшы
мыс Добрай Надзеі, 20 мая 1498 года яна прыбыла ў Калькуту. У 1499 годзе экспедыцыя вярнулася назад, упершыню праклаўшы шлях з Еўропы ў Паўднёвую Азію.
год — ЗША абвясцілі аб анексіі Каліфорніі,
якая тады была часткай Мексікі.
год — кампанія «Амерыкан Экспрэс» запатэнтавала дарожныя чэкі, якія паслужылі
правобразам сучасных крэдытных карт.
год — нарадзіўся Іван Герасімавіч Лапікаў
(1922-1993), выдатны савецкі і расійскі акцёр кіно, народны артыст СССР. Здымаўся ў фільмах
«Фронт за лі ні яй фрон ту», «Анд рэй Руб лёў», «Яны
ваявалі за Радзіму», «Вечны кліч», «На пачатку слаўных
спраў» і іншых.
год — у Ленінградзе доследным тэлецэнтрам у эфіры паказаны двухгадзінны канцэрт. Гэта — першая ў СССР тэлевізійная перадача.
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1846
1891
1922

УСМІХНЕМСЯ
Чаму шампунь для валасоў, маска для твару,
крэм для рук, а гель для
душа? Гэтае пытанне не
дае мне спакою.
Не стой дзе папала, а то
пападзе яшчэ раз.

«Надакучылі шумныя
суседзі?» — казалі яны.
«Пераязджай у свой
дом!» — казалі яны.
Пераехаў. Мае суседзі не
тупаюць над галавой, яны
косяць траву! У 6 раніцы!
Перад працай, па халадку.

–

1938

АЛАН ЧАЛМЕРС:
«Вялікія складнікі шчасця: мець чым заняцца, што любіць і на што спадзявацца».

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.

Тыраж 14.804. Iндэкс 63850. Зак. № 1722.
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

Нумар падпiсаны ў 19.30
6 ліпеня 2022 года.

