
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Андрэя, Васіля, 
Глеба, Івана, Канстанціна, 
Мікалая, Паўла, Пятра, 
Яўгена.
К. Тэклі, Багуслава.

Месяц
Маладзік 20 верасня.

Месяц у сузор’і Льва.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.57 19.06 12.09

Вi цебск — 6.46 18.55 12.09

Ма гi лёў — 6.47 18.56 12.09

Го мель — 6.44 18.52 12.08

Гродна — 7.12 19.21 12.09

Брэст — 7.13 19.21 12.08

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ16 23 верасня 2017 г.
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Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. ДРЫНДРОЖЫК, Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
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В. МЯДЗВЕДЗЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».
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22 верасня 2017 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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УСМІХНЕМСЯ

23 ВЕ РАС НЯ

1848 год — дзень на ра джэн-
ня жа валь най гум кі: ме-

на ві та та ды аме ры ка нец Джон Кур ціс 
у ся бе до ма вы ра біў пер шую жа валь-
ную гум ку. Жа валь ная гум ка — від 
цу кер кі, якая скла да ец ца з не ядо май 
элас тыч най асно вы і роз ных сма ка вых 
і ара ма тыч ных да дат каў. У СССР ім-
парт ная жа валь ная гум ка з'яў ля ла ся 
прад ме там куль ту ся род дзя цей і пад-
лет каў, бо ўнут ры кра і ны яна доў гі час 
не вы раб ля ла ся, а са вец кія ана ла гі, якія 
паз ней з'я ві лі ся, са сту па лі ім парт ным 
па маг чы мас ці іх на дзі ман ня і ма ляў ні-
час ці афарм лен ня ўпа коў кі. У па чат ку 
1990-х га доў фан ці кі ад «жу ек» і асаб лі-
ва «ўкла ды шы» вы сту па лі аб' ек там ка-
лек цы я на ван ня і прад ме там аза ртных 
гуль няў ся род школь ні каў.

1872 год — на ра дзіў ся (в. Ка-
зел ле, ця пер у Крас на-

поль скім ра ё не) Мі ха іл Кан стан ці на віч 
Ку ра ка, адзін з уні каль ных лю дзей-са-
ма род каў Ма гі лёў шчы ны, сла ву ты ме та-
лург, вы на ход нік. За сна валь нік шко лы 
ра сій скіх до мен шчы каў. Ву чыў ся ў По-
лац кім ка дэц кім кор пу се, паз ней — у 
Го рац кім зем ля роб чым ву чы лі шчы. З 
1890 го да па чаў пра ца ваць на ме та-
лур гіч ных за во дах поўд ня Ра сіі. З 1908 
го да — на чаль нік до мен на га цэ ха Юзаў-
ска га ме та лур гіч на га за во да (Дан бас). 
Скан стру я ваў і па бу да ваў пер шы ў Ра сіі 

ме ха ніч ны скі па вы пад' ём нік для за груз-

кі шах ты, рас пра ца ваў ары гі наль ную 

кан струк цыю гор на, удас ка на ліў ме-

ха нізм па да чы па вет ра. Рас пра цоў ваў 

пра ект буй но га ме та лур гіч на га за во да 

ў Куз ба се, пры бу даў ніц тве яко га ўка-

ра нё ны мно гія яго вы на ход кі. Па мёр у 

1920 го дзе.

1908 год — на ра дзіў ся (Ра сія) 

Мі ка лай Ся мё на віч Па то-

лі чаў, вя до мы са вец кі дзяр жаў ны і пар-

тый ны дзе яч. У 1958—
1985 га дах — мі ністр 
знеш ня га ганд лю 
СССР, двой чы Ге рой 
Са цы я ліс тыч най Пра-
цы. У 1950—1956-м — 
пер шы сак ра тар ЦК 
КПБ.

1918 год — на ра дзіў ся (г. Ві-
цебск) Ар кадзь Моў зан, 

бе ла рус кі дра ма тург. Пра ца ваў ак цё-
рам і рэ жы сё рам у Бе ла рус кім тэ ат ры 
імя Я. Ко ла са, у га зе це «Ві цеб скі ра бо-
чы», на кі на сту дыі «Бе ла русь фільм», у 
Мі ніс тэр стве куль ту ры Бе ла ру сі. Аў тар 
п'ес «Пад ад ным не бам», «Кан стан цін 
За сло наў», «Твой свет лы шлях» і ін шых. 
На пі саў сцэ на рыі да філь маў «Зя лё ныя 
аг ні», «На пе ра дзе — кру ты па ва рот». 
Па мёр у 1977 го дзе.

1937 год — на ра дзі ла ся 
(г. Пінск) Але на Ге ор гі еў-

на Эль я шэ віч, бе ла рус кі ву чо ны ў га лі-
не фар ма цэў тыч ных на вук, пра фе сар, 
за слу жа ны ра бот нік аду ка цыі Рэс пуб лі-
кі Бе ла русь. Аў тар на ву ко вых прац па 
фар ма цыі і гіс то рыі ме ды цы ны.

1942 год — аб ло жа ны Ле нін-
град па чаў атрым лі ваць 

элект ра энер гію з Вол хаў скай ГЭС па 
ка бе лі, пра кла дзе ным па дне Ла даж-
ска га во зе ра. Пра рыў энер ге тыч най 
бла ка ды го ра да.

1993 год — Са вет Мі ніст раў 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры-

няў па ста но ву аб вы дан ні Бе ла рус кай 
эн цык ла пе дыі ў 18 та мах.

Пі мен ПАН ЧАН КА, 
на род ны па эт Бе ла ру сі:

«І не ма гу ўя віць ні як бяс кон цасць,

А толь кі веч насць дрэў, зям лі, ва ды».

Ад па ца лун ка да свар-
кі — адзін крок.

...А ад свар кі да па ца-
лун ка — ты дзень, а то і но-
выя ча ра ві кі ці бо ты.

Раз маў ля юць два му зы-
кан ты:

— Ча му вы пе ра ста лі 
граць на трам бо не, ча му гра-
е це толь кі на ра я лі?

— Му жык, ты ка лі-не будзь 
спра ба ваў па ста віць бу тэль-
ку пі ва на трам бон?..

Пас ля двух тыд нё вых 
экс пе ры мен таў з рус кі мі 
ту рыс та мі бры тан скія на-
ву коў цы прый шлі да вы-
сно вы, што ал-
ка голь спа чат-
ку шкод ны, але 
праз не ка то ры 
час ста но віц-
ца не толь кі 
ка рыс ны, але 
і не аб ход ны.

Аб' ява ў ба-
сей не:

— Дзяў чы на з пя тым па-
ме рам бюс та! Пе ра стань це 
вы ныр ваць ка ля пен сі я не раў! 
Хут кая да па мо га не спраў-
ля ец ца!

Мі ніс тэр ства аба ро ны 
ад кры ла ў са цы яль ных 
сет ках су пол ку «Я ўхі ліў ся 
ад вой ска, і мне гэ та па да-
ба ец ца».

Спа чат ку ў ёй бы ло 
20 000 ча ла век, але з кож-
ным днём іх ста но віц ца ўсё 
менш.

Доб ра апра ну тая жан чы-
на, як пра ві ла, доб рая і рас-
пра ну тай.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. Ка лі ... чыр ва нее, не сей 

про са — не па спее (прык.). 

5. Прый шло ..., хоць у ... 

зва ні! (прык.). 8. Лад і ... — 

пер шае шчас це (прык.). 

10. Дзік. 12. Праз рыс ты 

ма тэ ры ял. 14. Са ма тка ная 

спад ні ца. 15. Гуч ны смех. 

17. Доб рая ... лепш ба гац ця 

(прык.). 18. Зна чэн не чар-

ніц на мо ве кве так. 19. «Ро-

зум, без умоў на, пер шая ... 

для шчас ця (прык.). 20. ... 

як лу га вая тра ва: яе вы-

ка сіш, а яна зноў ад рас ла 

(прык.). 21. Муж ка на рэй кі. 

23. «Хо ча На сця па дзя ліц ца 

// з ко цем спе лаю су ні цай, // 

але гэ та ... // не пры ва бі ла 

ка та». З вер ша Р. Ба ра ві-

ко вай «Су ні цы». 27. Мар-

скі рак. 29. Яз да на ўскач. 

30. У тоў сты звон зва няць, 

дык ... (прык.). 31. Ка лю чая 

са до вая рас лі на з кіс ла-са-

лод кі мі буй ны мі яга да мі. 

32. Ага ро джа.

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Гіб-

рыд ад на гор ба га і двух гор ба га вярб-
лю даў. 3. Газ з рэз кім па хам. 4. «Ма-
гут ны ...». Між на род ны фес ты валь 
ду хоў най му зы кі, які што год, лет нім 
ча сам, пра во дзіц ца ў г. Ма гі лё ве. 
5. Да ро га з цвёр дым па крыц цём. 6. За-
су ха. 7. Во зе ра ў Мя дзель скім ра ё не. 
9. ..., што мо ра: не пе ра плыс ці, не вы-
хлеб таць (прык.). 11. Гэ та ... з ба бі на га 
пад вор ка (прык.). 13. На род ная наз ва 
ба гу на ба лот на га. 16. Шчас це без ро-
зу му — дзі ра вая ... (прык.). 17. Доў гі 
ста ляр ны ру ба нак. 20. Ка лі брус ні ка 

крас на во ка, та ды па спіць ... (прык.). 
22. Шчас це са мо ў ... не ідзе (прык.). 
24. Пост не ... : аб' ехаць мож на (прык.). 
25. Вёс ла вая лод ка на ро даў Арк ты кі. 
26. Ад ту лі на ў пад ло зе для сцё ку ва ды 
і спус ку яе ў ка на лі за цыю. 28. «І сон ца 
спе лаю су ні цай // У сто ме хі ліц ца за 
...». З вер ша А. Мін кі на «Чэр вень». 
29. «Су ні цы спе лыя збі рай, // Ня хай 
па лае ... бар во вы». З вер ша С. Гра-
хоў ска га «Су ніч ны сок».

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ.

г. Дзяр жынск.

Прый шло шчас це, хоць у звон зва ні!

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Су ні ца. 5. Шчас-

це. 8. Зго да. 10. Вепр. 12. Шкло. 14. Ан-

да рак. 15. Ро гат. 17. Сла ва. 18. Да-

вер. 19. Умо ва. 20. Вяр ба. 21. Ке-

нар. 23. Сме ха та. 27. Краб. 29. Скок. 

30. Свя та. 31. Агрэст. 32. Пар кан.

Па вер ты ка лі: 2. Нар. 3. Азон. 4. Бо-

жа. 5. Ша ша. 6. Суш. 7. Свір. 9. Го ра. 

11. Па га вор ка. 13. Кла поў нік. 16. Тор ба. 

17. Спуск. 20. Во ка. 22. Ру кі. 24. Мост. 

25. Ка як. 26. Трап. 28. Бор. 29. Сок.

36,636,6  

ЛЕПШ 
ПРЫ ШЧЭП КА, 

ЧЫМ ХВА РО БА
Ва ўста но вы ахо вы зда роўя 
Мін скай воб лас ці па сту пі ла 
вак цы на «Гры пол плюс» ра-
сій скай вы твор час ці для пра-
фі лак ты кі гры пу.

— На бяс плат най асно ве бу-
дуць пры шчэп ле ны дзе ці і да рос-
лыя з груп ры зы кі. У пер шую чар-
гу па цы ен ты з хра ніч ны мі за хвор-
ван ня мі або сла бым іму ні тэ там, 
ця жар ныя, асо бы, якім больш як 
65 га доў, а так са ма дзе ці ад шас-
ці ме ся цаў да трох га доў і ме ды-
цын скія ра бот ні кі, — па ве да мі лі 
ў Мін скім аб лас ным цэнт ры гі гі-
е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га 
зда роўя.

Акра мя та го, пас ля 20 ве рас ня 
бу дуць пра во дзіц ца пра фі лак тыч-
ныя пры шчэп кі су праць гры пу на 
плат най асно ве вак цы на мі «Вак-
сіг рып» вы твор час ці Фран цыі і 
«Ін флю вак» (Ні дэр лан ды). Па ступ-
лен не ра сій скай вак цы ны «Гры пол 
плюс» ча ка ец ца кры ху паз ней.

Больш пад ра бяз ную ін фар ма-
цыю ўсе ах вот ныя мо гуць атры-
маць у па лі клі ні ках па мес цы жы-
хар ства.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
lazovskaya@zviazda.by
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