
СУБОТНІМ ВЕЧАРАМ16
Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ
Мiнск — 5.45 20.31 14.46
Вi цебск — 5.30 20.25 14.55
Ма гi лёў — 5.35 20.21 14.46
Го мель — 5.36 20.13 14.37
Гродна — 6.00 20.46 14.46
Брэст — 6.05 20.42 14.37

Iмянiны
Пр. Арцёма, Дзмітрыя.
К. Клаўдзіі, Марыі, Васіля, 
Рышарда.

Месяц
Маладзік 29 красавіка.

Месяц у сузор’і Авена.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

26 красавіка 2014 г.
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Па га ры зан та лі: 
1. «Чор ны … ». Фільм 
рэ жы сё ра В. Ту ра ва аб 
жыц ці ў чар но быль скай 
вёс цы. 4. «Ма ма, ма-
ма,\\Там, у Зо не,\\За ста-
ла ся …Га ля».\\— «Спаць, 
да чуш ка». З вер ша 
А. Ка ма роў ска га «Чар-
но быль ская ка лы хан ка». 
6. Ма ла кроўе. 10. Ус ход-
няя, уз вы ша ная част ка 
хрыс ці ян ска га хра ма. 
11. Аб рад па ха ван ня ня-
бож чы ка. 12. Тое, што і 
вя нок. 15. «І едуць зноў 
пе ра ся лен цы\\Да моў, 
ды толь кі на …». З вер-
ша «Апош няе пе ра ся-
лен не» М. Ле шчу на. 17. 
Вя лі кі пра ме жак ча су. 19. 
Адзін ка вы мя рэн ня аб'-
ёму дру ка ва на га тэкс ту. 
20. Ад моў ны элект род. 
21. «Зор ка …». Ара то-
рыя Д. Даў га лё ва. 22. 
Ад каз насць. 24. «Што ў 
вяс ня ным чыс та зво не 
кро пель -\\ёд ці строн-
цый? … ці па ло ній?». З 
вер ша «Вяс на тры во-
гі на шай» А. Вя лю гі на. 
26. «За ра кою — пых кае 
АЭС.\\Без лю дзей — па-
гор бі лі ся ха ты.\\Вось дзе ён кан ча ец ца, 
пра грэс:\\У ру ках з рыд лёў ка мі — …». З 
вер ша «Ра ды я цыя — ня бач ны аку пант» 
А. Гра ча ні ка ва. 30. Вад касць, на сы ча ная 
ва рам та го, што ў ёй ва ры ла ся. 32. «Чар-
но быль ская … ». Верш М. Скоб лы. 33. 
Ме та ліч ная рам ка для па тро наў. 34. Ру-
ха вік.

Па вер ты ка лі: 1. Мес ца для за хоў-
ван ня та ва раў, ма тэ ры я лаў. 2. «Бліс ка ві-
цай ура ну мож на … спа пя ліць.». З вер ша 
«Той чар но быль скай ноч чу» Г. Бу раў кі-
на. 3. Паўд нё вае веч на зя лё нае дрэ ва. 
5. Па глыб лен не ў зям лі. 7. «Хай све ціц-
ца … тваё, Бе ла русь,\\У строн цыі, цэ зіі, 
лі ціі!». З вер ша «Ма літ ва на ступ нас ці» 
Р. Ба ра ду лі на. 8. Коль касць бу дын каў 
ад ноль ка ва га пры зна чэн ня. 9. «Я ўзі ра-
ю ся ў зор нае …\\Над мёрт вы мі вёс ка-

мі\\Го мель шчы ны і Ма гі лёў шчы ны». З 
вер ша «Пі ло ту» А. Ка на пель ка. 13. «У 
вет ры дзі кім не за гі неш,\\чар но бы лем 
не за рас цеш». З вер ша «О Бе ла русь, 
мая … ». У. Ду боў кі. 14. «Ды ўжо ашчэ-
рыў ся …,\Вось — вось атру та упад зе». 
З вер ша М. Мят ліц ка га «Год». 16. Ад дзя-
лен не ад та го, што ко лец ца. 18. Спе цы-
я ліст па оп ты цы. 21. Ме ха нізм для апра-
цоў кі ча го-не будзь ціс кам. 23. «… бя ды 
над род ным кра ем.\\Тое, што па се я лі, 
збі ра ем». З вер ша М. Ма ляў кі «Тое, што 
па се я лі, збі ра ем». 25. Ра ка, ле вы пры ток 
Пры пя ці. 27. «Ты праз … смя рот на ка лю-
чы\\Не вяр нуў ся ка мне ўпер шы ню». З 
вер ша «Жон кам па жар ні каў, за гі нуў шым 
на Чар но быль скай АЭС» З. Гас ці ло віч. 
28. Ка лю чы …Тое, чым аб не се на чар но-
быль ская зо на. 29. «Са строн цы ем сён ня 

па сне даў,\\З плу то ні ем, му сіць, абе даў\\І 
з цэ зі ем вы мыў свой …». З вер ша «Як 
мно га чар но быль скі ўдар…» Я. Маль ца. 
31. «… Ай чы ны — чар но быль скі …». 
Верш Э. Аку лі на.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

«ЧАР НО БЫ ЛЕМ НЕ ЗА РАС ЦЕШ»

На пра ця гу двух тыд няў, 
якія прай шлі на ку рор це, я 
атры ма ла ад му жа толь кі ад ну 
SMS-ку: «Дзе што пар?».

90% квіт коў на кан цэр ты 
Ста са Мі хай ла ва куп ля юц ца 
за алі мен ты.

Ка вяр ня — гэ та мас тац тва 
са драць з клі ен та за ку ба чак 
ка вы кошт двух сотг ра мо вай 

бля шан кі з ка вай.

Вы но сіў смец це. Су се дзі 
па ду ма лі, што пе ра яз джаю.

— Алё, гэ та бу лач ная?! Да 
вас аба ран кі па сту пі лі?

— Так, па сту пі лі.
— Вось ба чыш, сы нок, на-

ват аба ран кі па сту пі лі!..

Кож ная ба бу ля лі чыць, 
што са мыя га-
лод ныя лю дзі ў 
све це — гэ та яе 
ўну кі.

Да ра гія гра ма-
дзя не! Я вас усіх 
вель мі люб лю, і 
ўсё, што вы мне 
зы чы це, я жа даю 
вам у па двой ным 
па ме ры.

Гэ та дзень пра цаўніка, 
на дзе ле на га та лентам 
не толь кі ўтва раць новыя 
сістэмы і струк туры, 
але і ра біць усё, 
каб захаваць, збе раг чы 
ад непры ем нас цяў 
ка лектыў, сваё аса біс тае 

жыц цё, зда роўе і даб ра быт як сва іх 
бліз кіх, так і сяб роў. Яны ўпар тыя, 
не га вар кія, але ад кры тыя для 
самаўдаскана лен ня. Ім ха пае па чуц ця 
гу ма ру, каб ад кры та па смі хац ца са свай го 
за нуд ства. Яны мо гуць су тык нуц ца 
з праб ле май адзі но ты, та му што за ліш не 
па тра ба валь ныя да сва іх бліз кіх, 
пе ра ка на ныя, што ўсё ва кол па він на быць 
зроб ле на па ідэа льных узо рах. 
Лю дзі гэ та га дня па-асаб лі ва му 
ставяцца да вы ка нан ня і па ва гі за ко ну 
і правапарадку.

Гэ тыя лю дзі рэд ка ста-
но вяц ца лі да ра мі. Най боль-
шае за да валь нен не яны 
зна хо дзяць у маг чы мас ці 
ад асо біц ца і дзей ні чаць 
у аб ста ві нах поў на га спа-
кою. Яны ва ло да юць ма гут-
ным ін тэ ле кту аль ным за ра-

дам, заў сё ды шу ка юць ка рыс ці ад свай го 
дзе ян ня, ва ло да юць рэд кай здоль нас цю 
пе ра но сіць ня ўда чы і ня шчас ці. У аса біс-
тых ад но сі нах па вод зяць ся бе з год нас цю, 
ша ну юць хат нюю ўтуль насць і ся мей ную 
пя шчо ту. Гэ тыя лю дзі аказ ва юц ца вель мі 
кам пе тэнт ны мі спе цы я ліс та мі, да свед ча-
ныя пра ўлас ныя маг чы мас ці і рэд ка пера-
ацэнь ва юць ся бе. Ім не аб ход на шу каць 
та кіх сяб роў, якія б змаг лі за ха піць іх ве ся-
лос цю і ап ты міз мам, та му што ім не аб ход-
ны смех і бес кла пот насць.
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Дзень па мя ці за гі ну лых у ра ды я цый ных ава ры ях і ка та стро-
фах

1660 год — на ра дзіў ся Да ні ель Дэ фо, анг лій скі пісь мен нік і пуб-
лі цыст. Ве лі зар ны жыц цё вы во пыт стаў ас но вай яго твор-

час ці. Тво ры Да ні е ля Дэ фо бы лі раз лі ча ны не на тон кі густ знаў цаў, 
лю дзей ву чо ных і да свед ча ных, а на зда ро вы сэнс прос та га ча ла ве ка. 
Да пісь мен ніц кай пра цы Дэ фо звяр нуў ся поз на. Ня гле дзя чы на гэ та, 
яго лі та ра тур ная спад чы на не ма лая. Ра зам з пуб лі цыс ты кай яна на-
ліч вае больш за 250 тво раў. Ця пер мно гія кні гі пісь мен ні ка вя до мыя 
толь кі вуз ка му ко лу спе цы я ліс таў. Вы клю чэн не скла дае хі ба «Ра бін зон 
Кру за», які да гэ та га ча су чы та юць як у вя лі кіх еў ра пей скіх кра і нах, 
так і ў ад да ле ных кут ках зям но га ша ра. Сва ёй твор час цю Дэ фо змог 
уз вы сіць зна чэн не ра ма на, пе ра тва рыў шы яго з кні гі для за ба вы ў 
кры ні цу важ ных ідэй, ру ха вік ду хоў на га раз віц ця.

1899 год — 115 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка За мос це, ця пер 
Уз дзен скі ра ён) Ілья Гур скі, пісь мен нік, за слу жа ны дзе яч 

куль ту ры Бе ла ру сі. У 1932-м скон чыў БДУ. У 1935-41 га дах — рэ дак-
тар га зе ты «Лі та ра ту ра і мас тац тва», у Вя лі кую Ай чын ную вай ну — га-
зе ты «За Сва бод ную Бе ла русь» і са ты рыч на га ліст ка «Пар ты зан ская 
ду бін ка», у пас ля ва ен ны час рэ да га ваў ча со піс «Бе ла русь». Аў тар 
ра ма наў «У аг ні», «Ве цер ста год дзя», «Чу жы хлеб», п'ес «Но вай да-
ро гай», «Дрыг ва» і ін шых тво раў. На бе ла рус кую мо ву пе ра кла даў 
тво ры М. Гор ка га, А. Чэ ха ва, М. Тве на. Па мёр у 1972 го дзе.

1929 год — 85 га доў та му на ра дзіў ся 
(вёс ка Га ра дзец Ра га чоў ска га 

ра ё на) Мі ка лай Мі кі та віч Слюнь коў, дзяр-
жаў ны і пар тый ны дзе яч Бе ла ру сі, Ге рой 
Са цы я ліс тыч най Пра цы (1974 ), за слу жа ны 
ра бот нік пра мыс ло вас ці Бе ла ру сі (1972). 
З 1950 го да пра ца ваў на МТЗ, з 1960-
га — ды рэк тар Мінск ага за во да за па сных 
час так. З 1972 го да — пер шы сак ра тар 
Мінск ага гар ка ма КПБ, у 1974—1983-м — 
на мес нік стар шы ні Дзярж пла на СССР, з 

1983 го да — пер шы сак ра тар ЦК КПБ, з 1987-га — сак ра тар ЦК КПСС, 
за гад чы кам эка на міч на га ад дзе ла ЦК КПСС, у 1988-91 га дах — стар-
шы ня Ка мі сіі ЦК КПСС па пы тан нях са цы яль на-эка на міч най па лі ты кі. 
Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі СССР.

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:
Па га ры зан та лі: 1. Бу сел. 4. Ляль-

ка. 6. Ане мія. 10. Ал тар. 11. Хаў ту ры. 
12. Вя нец. 15. Кла ды. 17. Эпо ха. 19. Ар-
куш. 20. Ка тод. 21. Па лын. 22. Ад каз. 
24. Цэ зій. 26. Сал да ты. 30. Ад вар. 
32. Та ла ка. 33. Абой ма. 34. Ма тор.

Па вер ты ка лі: 1. Ба за. 2. Свет. 
3. Лаўр. 5. Яма. 7. Імя. 8. Блок. 9. Не ба. 
13. Шып шы на. 14. Рэ ак тар. 16. Ад кол. 
18. Оп тык. 21. Прэс. 23. Знак. 25. Іпа. 
27. Атам. 28. Дрот. 29. Твар. 31. Дым.

Га рад ская гас па дар каГа рад ская гас па дар ка  ��

СТА ЛІ ЦА НА «ВОД НАЙ ДЫ Е ЦЕ»
У маі ў Мін ску па чы на юц ца пла на выя ад клю чэн ні га-
ра чай ва ды, звя за ныя з пад рых тоў кай цеп ла вых се так 
го ра да да пра цы ў зі мо вых умо вах. 

Па ін фар ма цыі прэс-служ бы Мін гар вы кан ка ма, па ча так 
«ча со вых ня зруч нас цяў» пры зна ча ны на 26 мая. Поў ны спіс 
ву ліц і да моў, у якіх ча ка ец ца ад клю чэн не, мож на знай сці на 
сай це Мін гар вы кан ка ма www. mіnsk.gov.by ў раз дзе ле «Гэ та 
ак ту аль на». Да дат ко вую ін фар ма цыю мож на атры маць у жыл-
лё ва-экс плу а та цый ных упраў лен нях. У вы пад ку па спя хо ва га 
вы пра ба ван ня тру ба пра вод ных цеп ла вых се так га ра чая ва да 
бу дзе ад сут ні чаць не больш за 14 су так.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ
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Г А З Е Т А

ЗАСНАВАЛЬНIКI:

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

ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь

РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 
2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 2009 ГОДА, ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар—галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (першы на  меснiк галоўнага рэдактара), 
А.  ЛЯЎКОВІЧ (першы на  меснiк дырэктара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.
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. 
Аўтары апу бл iка ваных матэры я лаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх мер  ка   ваннi не заўсёды супадаюць 
з мерка ван нем рэ дак цыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, 
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

http://www.zviazda.by; 
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,
(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве 
«Выдавецтва «Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.
220013, Мiнск, пр. Незалежнасці, 79.  Выходзiць 5 разоў на тыдзень.
Тыраж 21.617. Iндэкс 63850. Зак. № 1630.               Нумар падпiсаны ў 19.30 

25 красавіка 2014 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.

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


