
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алены, Вольгі.

К. Вольгі, Міхаліны, 
Хрысціны, Антона, 
Барыса, Войцеха.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.10 21.21 16.11

Вi цебск — 4.53 21.17 16.24

Ма гi лёў — 5.00 21.12 16.12

Го мель — 5.04 21.01 15.57

Гродна — 5.27 21.35 16.08

Брэст — 5.35 21.29 15.54
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Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
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23 ліпеня 2018 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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Фота Максіма ШАСТАКОВА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Першая квадра 19 ліпеня.

Месяц у сузор’і Стральца.

24 ЛІ ПЕ НЯ

1883 год — на ра дзіў ся Мі ха іл 
Пят ро віч То мін, бе ла рус-

кі ву чо ны, ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док-
тар бія ла гіч ных на вук, пра фе сар. Аў тар 
больш як 30 на ву ко вых прац у га лі не сіс-

тэ ма ты кі ні жэй шых рас лін, ба та ніч най геа гра фіі. Вы ву чаў 
сіс тэ ма тыч ны склад лі шай ні ка вай фло ры, пе ра важ на гле-
ба вых лі шай ні каў, паў пус тын ных аб лас цей і ляс ной зо ны 
еў ра пей скай част кі СССР, Да лё ка га Ус хо ду. Апі саў 32 ві ды, 
чатыры раз на від нас ці і 12 фор маў не вя до мых ра ней лі-
шай ні каў. Яго імем на зва ны ча ты ры ві ды лі шай ні каў. У 
1949—1959 га дах быў рэ дак та рам і су аў та рам вы дан ня 
«Фло ра БССР» у 5 та мах. Па мёр у 1967 го дзе.

1898 год — на ра дзіў ся Ры гор Ко бец, бе ла рус кі пісь-
мен нік, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі. 

У 1920-х га дах пра ца ваў у Мін ску, у 1931—1935 га дах — на 
кі на сту дыі «Са вец кая Бе ла русь» у Ле нін гра дзе, паз ней — у 
га зе тах і на сту дыі кі на хро ні кі на Да лё кім Ус хо дзе. Аў тар п'ес 
«На за ста ве», «Гу та», «Свя тая тай на», кі на сцэ на ры яў «Ура-
ган», «Двой чы на ро джа ны», «Дняп ро ў аг ні», кі на апо вес цяў і 
інш. Пі саў вер шы, на ры сы, фель е то ны. Па мёр у 1990 го дзе.

1903 год — Аляк сандр Тры фа на віч Кузь мін (в. Да-
бро ці на Кі раў ска га ра ё на), пар тый ны і дзяр-

жаў ны дзе яч Бе ла ру сі. З 1948 го да быў за гад чы кам ад-
дзе лаў Са вец ка га рай ка ма КПБ Мін ска, Мін скіх гар ка ма 
і аб ка ма пар тыі. У 1958—1962 га дах сак ра тар Мінск ага 
аб ка ма КПБ, з 1962-га за гад чык ад дзе ла, з 1971-га да 
1986-га — сак ра тар ЦК КПБ. Па мёр у 2003 го дзе.

1802 год — на ра дзіў ся Аляк сандр 
Дзю ма-баць ка (1802—1870), 

фран цуз скі пісь мен нік, дра ма тург і ра ма-
ніст. Аў тар ра ма наў «Тры муш ке цё ры», 
«Граф Мон тэ-Крыс та», «Жа лез ная мас-
ка», «Ка ра ле ва Мар го».

1828 год — на ра дзіў ся 
Мі ка лай Гаў ры ла віч 

Чар ны шэў скі (1828—1889), рус кі 
рэ ва лю цы я нер-дэ ма крат, ву чо ны, 
пісь мен нік, лі та ра тур ны кры тык. 
З 1853 го да су пра цоў ні чаў з пе цяр -
бург скім ча со пі сам «Оте чест вен-
ные записки», быў га лоў ным рэ-
дак та рам ча со пі са «Современник», 
які зра біў ба я вым ор га нам рэ ва лю-
цый най дэ ма кра тыі. Вы сту паў пе-
ра важ на з лі та ра тур на-кры тыч ны мі 
ар ты ку ла мі, у тым лі ку і аб ра бо тах 
бе ла рус кіх аў та раў, у якіх ад зна чаў цяж кае са цы яль нае ста-
но ві шча бе ла рус ка га на ро да. У 1862 го дзе арыш та ва ны і 
па са джа ны ў Пет ра паў лаў скую крэ пасць, дзе на пі саў ра ман 
«Што ра біць?». У 1864-м асу джа ны на сем га доў ка тар гі 
і веч нае па ся лен не ў Сі бі ры. На ка тар зе на пі саў ра ма ны 
«Пра лог», «Вод бліс кі ззян ня» і інш.

1945 год — у Патс да ме ў хо дзе кан фе рэн цыі кі-
раў ні коў ура даў СССР, ЗША і Вя лі ка бры та ніі 

прэ зі дэнт Злу ча ных Шта таў Га ры Тру мэн па ве да міў І. Ста-
лі ну аб ства рэн ні ў ЗША атам най бом бы.

У наш час ка лі прай сці 
мі ма дзі ця чай пля цоў кі, 
то мож на ад чуць ся бе ў 
Cярэднявеччы: Пла тон б'е 
Елі сея, Рас ці сла ва пла ча, а 
Свя та зар на ра біў у шта ны.

Фра за сту дэн та трэ ця га 

кур са ад ной вель мі тэх ніч-

най спе цы яль нас ці:

— Чым да лей мы ву чым ся, 

тым менш «Гугл» да па ма гае.

— Дзед! Ты не ба чыў 
мой тэ ле фон?

— За дры па ны ў ця бе 
ма біль нік, уну чак! Уся го 
толь кі дзве бу тэль кі га-
рэл кі за яго да лі.

За браць у яго гро шы не 

змаг ла ні мі лі цыя, ні пад ат-

ко вая, ні ду жыя дзе цю кі, а 

вось яна — да лі кат ная і аба-

яль ная — змаг ла.
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НАПРЫКАНЦЫ

Знайшоў класнага 
спеца па якасці 

прадукцыі...

Па га ры зан та лі: 1. Шкод ны агонь — ... бес тур бот нас ці 

лю дзей. (прык.). 5. Па вод ле па вер' яў, дух ха ты, які сва ім 

пла чам па пя рэдж вае гас па да роў аб па жа ры. 8. Па жар ная ... . 

Пад раз дзя лен не, якое бы ло ство ра на для ту шэн ня агню 

ў г. Мін ску 25 лі пе ня 1853 го да; гэ ты дзень і лі чыц ца свя там 

па жар ні каў. 9. Жыл лё зве ра. 11. Дзі кі конь, які ва дзіў ся ў 

стэ пах Еў ро пы. 13. Рыб ная лоў ля (разм.). 16. Ра шу чы на-

 ступ (пе ран.). 17. Свя тая ... . Пры свя так, які ад зна чаў ся 

5 лю та га. («Соль свя той ... аба ро ніць ад агню ха ты» (прык.). 

18. Пры ста са ван не для да лу чэн ня пра ва доў да пры бо ра. 

19. Геа мет рыч нае це ла. 21. «Адзін ... роў ны тром па жа-

рам». Б. Франк лін. 24. Тое, што і су кен ка. 26. Хо ра ша ... 

цві це — да ўра джаю льну (прыкм.). 28. Тая, хто доў га не 

кла дзец ца спаць. 29. Бе ла рус кі бог пад зем на га агню; лі-

чы ла ся, што ад яго за паль ва юц ца лес і тар фя ні кі. 30. ... ў 

аг ні не га рыць, у ва дзе не то не (прык.).

Па вер ты ка лі: 1. ... з аг нём не сяб руе (прык.). 2. Ад-

на рал ля — ... сяр пы, дзве рал лі — тры сяр пы. 3. Част ка 

элект рыч най ма шы ны. 4. «Ой, гар монь, ой, гар монь, // Не 

спа ліў ця бе агонь, // Не ўзя ла ця бе ..., // Як я бы ла ма ла да». 

Пры пеў ка. 5. Не бя да, што ... зга рэ ла, але коль кі кла поў 

ляс ну ла! (прык.). 6. Асоб ны этап яко га-не будзь спа бор ніц-

тва. 7. Не глы бо кі роў, звы чай на для сцё ку ва ды. 10. Ад на ... 

і ў пе чы не га рыць (прык.). 12. «... — за лож ні кі пра грэ су — // 

Ад це ла ад дзі ра лі з мя сам ро бы». З вер ша С. За кон ні ка ва 

«Чор ная быль». 14. Лю боў — не ..., а за га рыц ца — не па ту-

шыш (прык.). 15. За пал кі не ..., агонь не за ба ва (прык.). 18. 

Ма тэ ры ял для ма ца ван ня гор ных вы ра ба так. 20. Верх няя 

част ка бу дын ка; каб убе раг чы ся ад па жа ру, пад ... тор ка лі 

га лін кі ёл кі. 21. ... га рэў, а чорт хвост па грэў (прык.). 22. 

Шчас це ... не хо дзіць, бя ду за са бой во дзіць (прык.). 23. 

Тоў стая тка ні на з шэрс ці. 25. Ра ка, ле вы пры ток Пры пя ці. 

27. На сцен нае асвят ляль нае пры ста са ван не.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

ЛЮ БОЎ — НЕ ПА ЖАР

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ
Па га ры зан та лі: 1. Суд дзя. 5. Хат нік. 8. Ка ман да. 9. Ло га-

ва. 11. Тар пан. 13. Ры бал ка. 16. Ата ка. 17. Ага та. 18. Кле ма. 
19. Ко нус. 21. Пе ра езд. 24. Плац це. 26. Ра бі на. 28. Нач ні ца. 29. 
Жы жаль. 30. Праў да. Па вер ты ка лі: 1. Са ло ма. 2. Два. 3. Якар. 
4. Ва да. 5. Ха та. 6. Тур. 7. Ка на ва. 10. Га ла веш ка. 12. Па жар ні-
кі. 14. Па жар. 15. Цац ка. 18. Кра пеж. 20. Стра ха. 21. Пень. 22. 
Ад но. 23. Драп. 25. Цна. 27. Бра.


