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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Аляксандра, Андрэя, 
Івана, Канстанціна, 
Міхаіла, Пятра, Фёдара, 
Якава.

К. Валерыі, Зінаіды, Кіры, 
Ігара.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.41 21.36 16.55

Вi цебск — 4.23 21.34 17.11

Ма гi лёў — 4.31 21.26 16.55

Го мель — 4.37 21.13 16.36

Гродна — 4.58 21.49 16.51

Брэст — 5.08 21.41 16.33

Месяц
Поўня ў 22.12.

Месяц у сузор’і

Стральца.

УСМІХНЕМСЯ

 
Б Е Л А Р У С К А Я 

Г А З Е Т А
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4 чэрвеня 2020 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым знач-
ком, носяць рэк   ламны ха рак тар. 
Адказ насць за змест рэкла мы ня-
суць рэкла ма даў цы.
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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

e-mail: info@zviazda.by (для зваротаў): 
zvarot@zviazda.by

5 ЧЭР ВЕ НЯ

1870 год — на ра дзіў ся Зыг мунт 

Ла зін скі, рым ска-ка та ліц кі 

цар коў ны дзе яч Бе ла ру сі. Спры яў увя-

дзенню бе ла рус кай мо вы ў кас цё лах, 

га лоў ным чы нам пад час па стыр скай 

дзей нас ці ў Мін ску ў 1918—1921 га дах. 

У 1918-м пра вёў пер шае бе ла рус кае на ба жэн ства ў Мін-

ску, быў ар га ні за та рам бе ла рус кай ка та ліц кай се мі на рыі 

ў Мін ску, паз ней пе ра не се най у На ва гру дак, а по тым у 

Пінск.

1905 год — на ра дзіў ся Анд рэй Аляк се е віч Ці тоў, 

удзель нік вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец-

ка-фа шысц кіх за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай-

ны, Ге рой Са вец ка га Са ю за.

1910 год — на ра дзіў ся Зя ма Ра ма на віч (За лман 

Ру ві ма віч) Пі ва ва раў, бе ла рус кі па эт. Аў тар 

збор ні ка вер шаў «Лі ры ка двух на ра-

джэн няў». Вы сту паў як тэ ат раль ны 

рэ цэн зент. Пе ра кла даў на бе ла рус кую 

мо ву асоб ныя тво ры Пуш кі на, Ак сель-

ро да і ін шых. З 1934 го да пра ца ваў у 

га зе це «Чыр во ная зме на». У 1936-м 

рэ прэ са ва ны, у 1937-м рас стра ля ны. 

Рэ абі лі та ва ны ў 1958-м.

1925 год — на ра дзі ла ся Эль-

ві ра Пят роў на Ге ра сі мо віч, бе ла рус кі тэ ат-

раль ны дзе яч, кан ды дат мас тацт ва знаў ства, пра фе сар, 

за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі.

1950 год — на ра дзі ла ся Люд мі ла Іва наў на Кры-

вё нак, бе ла рус кая ар тыст ка опе ры (са пра-

на).

2005 год — ад кры ты для на вед валь ні каў Доб-

руш скі ра ён ны края знаў чы му зей.

1805 год — на-

ра дзіў ся 

Пётр Кар ла віч Клот, 

рус кі скульп тар-ані ма-

ліст, лі цей ны май стар. 

Член Ака дэ міі Свя то га 

Лу кі ў Ры ме, бер лін скай Ака дэ міі мас-

тац тваў і па рыж скай Ака дэ міі пры го-

жых мас тац тваў. Прад стаў нік поз ня га 

кла сі цыз му.

1898 год — на ра дзіў ся Фе дэ ры ка Гар сія Лор ка, 

іс пан скі па эт і дра ма тург, вя до мы так са ма 

як му зы кант і мас так-гра фік. Цэнт раль ная фі гу ра гру пы 

«Па ка лен не 27 го да», якая ўка ра ні ла прын цы пы еў ра пей-

скіх ру хаў (та кіх як сім ва лізм, фу ту рызм і сюр рэа лізм) у 

іс пан скую лі та ра ту ру. Адзін з са мых яр кіх і знач ных дзея-

чаў іс пан скай куль ту ры XX ста год дзя. За бі ты ў па чат ку 

гра ма дзян скай вай ны ў Іс па ніі.

1945 год — у Бер лі не пад пі са на Дэк ла ра цыя 

аб па ра жэн ні Гер ма ніі і аб узяц ці на ся бе 

вяр хоў най ула ды ў ад но сі нах да Гер ма ніі ўра да мі СССР, 

Злу ча на га Ка ра леў ства, ЗША і Ча со вым ура дам Фран-

цуз скай Рэс пуб лі кі.

1955 год — ус ту піў у сі лу Вар шаў скі да га вор аб 

друж бе, су пра цоў ніц тве і ўза ем най да па-

мо зе.

1965 год — Окс фард скі ўні вер сі тэт пры су дзіў га-

на ро вую сту пень док та ра лі та ра ту ры Ган не 

Ахма та вай.

КА ЗI МIР КА МЕЙ ША:

«Час i гро шы — дзве рэ чы, якiх заў сё ды 

бра куе ча ла ве ку».

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ : 

1. «Дзе ці — ... Бо жая». Ул. Ка-

рат ке віч. 4. «Але кась ба — ... 

ле ту. // О, коль кі ў ім яшчэ 

пры ве ту». З паэ мы Я. Ко ла-

са «Но вая зям ля» («Лет нім 

ча сам»). 8. «Роз ныя дзе ці — 

ад ноль ка вы ... . // Смех у га-

дзі ны за баў і па цех». З вер ша 

А. Воль ска га «Дзе ці». 9. Што 

ро біць ..., тое і ваў ча ня (прык.). 

11. Дзя цей ня ма — у сям'і ... 

(прык.). 14. Мо ха вае ба ло та. 

15. ... баць коў — у дзе цях 

(прык.); 1 чэр ве ня — Су свет-

ны дзень баць коў. 16. На што 

..., ка лі ў дзе цях лад (прык.). 

17. «Да стат ко ва мець ад но 

дзі ця, каб за поў ніць увесь 

дом і ...» М. Твэн. 20. «..., якую 

спя вае ма ці ка ля ка лыс кі дзі-

ця ці, су пра ва джае ча ла ве ка 

ўсё жыц цё». Г. Бі гер. 21. Дэ-

ка ра тыў нае па крыц цё ў вы-

гля дзе тон ка га слоя бе лай 

або ка ля ро вай глі ны. 26. Ся-

рэ дзі на дня. 28. Дра пеж ная 

птуш ка; са рыч, ка нюк. 29. «... 

па чы на ец ца з дзя цей». А. Гер-

цэн. 30. У ка го дзет кі, у та го 

і ... (прык.). 31. Які ..., та кое і 

се на (прык.).

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 2. Дзе са-

вет, там і ... (прык.). 3. Мядз-

ведзь, які зі мой не спіць, а 

блу кае па ле се (разм.). 5. Лёг-

кі га лаў ны ўбор, які ра ней на-

сі лі за муж нія жан чы ны. 6. Пра 

гор да га, сме ла га ча ла ве ка (пе ран.). 

7. Птуш ка, якая ў чэр ве ні ро біць што-

дня да 200 вы ле таў з куб ла, кор мя чы 

сва іх пту ша нят. 8. Не сей пша ні цы, 

ка лі дзе ці ідуць у ... (прык.). 10. Кон-

ная гас па дар чая па воз ка. 12. ... ў 

ха це, што алад кі ў мё дзе (прык.); 

8 чэр ве ня — Між на род ны дзень хат-

ніх гас па да ра і гас па ды ні. 13. «Га-

ды дзя цін ства — гэ та перш за ўсё ... 

сэр ца». В. Су ха млін скі. 18. Лі па вы 

за рас нік. 19. Для ўну ка дзя ду ля — 

ро зум, а ... — ду ша (прык.). 22. Без 

ма ці і ... не грэе (прык.). 23. «Па ду-

шач ка, па ду шач ка // Мая пу ха вая, // 

... ў ма мы да чу шач ка, // Дзеў ка ма ла-

дая». Пры пеў ка. 24. Юны ка рэс пан-

дэнт. 25. ..., анё лак; лас ка вы зва рот 

да дзі ця ці (разм.). 27. Той, хто вель мі 

лю біць пець.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

«СЯМ'Я ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА З ДЗЯ ЦЕЙ»

Жон ка му жу, які ля жыць 

на ка на пе:

— Мі хась, ты хо чаш 

чаю?

— Так!

— Дык устань і за ва ры!

— Та ды не.

— Дык ля жы і не хлу сі!

— Я не ма гу з та бою ажа-

ніц ца!

— Ча му?

— Ка жуць, што ў ця бе 

ўжо бы ло шмат муж чын.

— Та бе што, не 

па да ба ец ца, як я 

га тую?

— Не, што ты! 

Та кой сма ка ты я і 

не каш та ваў!

— Та ды, мо жа, 

та бе не па да ба ец-

ца, як я пры бі раю 

ў до ме?

— Ды што ты! 

У ця бе чыс цей, 

чым у апе ра цый-

най!

— Мо жа, та бе не па да ба-

ец ца, як я пры маю гас цей?

— Ды што ты! Усе прос та 

ў за хап лен ні!

— Мо жа, я ця бе ў лож ку 

не за да валь няю?

— Ды я на ват і не ўяў ляў, 

што мо жа быць так клас на!

— Дык ты што, ду ма еш, 

што ўся му гэ та му я на за воч-

ных кур сах на ву чы ла ся?

Ні со ра му, ні сум лен ня... 

Ні чо га ліш ня га.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 1. Усмеш ка. 4. Па-
ча так. 8. Смех. 9. Воўк. 11. Пус та цвет. 
14. Ім шар. 15. Жыц цё. 16. Клад. 17. Двор. 
20. Пес ня. 21. Ан гоб. 26. По лу дзень. 
28. Ка ня. 29. Сям'я. 30. Кло па ты. 31. Чэр-
вень. Па вер ты ка лі: 2. Свет. 3. Ша тун. 
5. Ча пец. 6. Арол. 7. Шпак. 8. Су ні цы. 
10. Ка лё сы. 12. Гас па ды ня. 13. Вы ха-
ван не. 18. Ліп няк. 19. Ба бу ля. 22. Сон ца. 
23. Ад на. 24. Юн кор. 25. Анёл. 27. Пя юн.


