
ПА ГА РЫ ЗАН ТА-

ЛІ: 1. «Эка ло гія — 

гэ та ..., на якім мы 

ся дзім» Г. Аляк санд-

раў. 2. Кра і на ў Паўд-

нё вай Аме ры цы, дзе 

ўста ля ва ны пом нік 

кі ту; 23-га лі пе ня — 

Су свет ны дзень кі та 

і дэль фі на. 5. Ка лі ... 

тыг ры б'юц ца, мал пе 

лепш ся дзець на дрэ-

ве (кі тай ская прык.); 

29-га лі пе ня ад зна-

ча ец ца Між на род ны 

дзень тыг ра. 7. Зва-

ноч кі, якія пры ма-

цоў ва юц ца да ду гі 

ці ха му та. 9. Мле ка-

кор мя чае ся мей ства 

дэль фі на вых, якое 

лёг ка пад да ец ца 

дрэ сі роў цы. Пом ні кі 

дэль фі ну зна хо дзяц-

ца ў га ра дах: Ана па 

(Ра сія), Адэ са (Украі-

на), Ба ту мі (Гру зія). 

Вы ява дэль фі на 

ўпры гож вае гер бы не ка то рых ка мун Фран-

цыі. 10. Ду га па доб нае скрыў лен не. 14. Від 

ка вы лю. 15. Дзі кі асёл. 16. Пас ля смер ці 

тыг ра за ста ец ца ..., пас ля смер ці ча ла ве-

ка — сла ва (прык.). 18. Звя за ны аха пак 

ча го-не будзь. 19. Бяс ко лер ны яда ві ты газ. 

20. «Ні бы ..., дэль фі ны // Нас у фар ва та ры 

вя дуць». З вер ша С. Гра хоў ска га «Дэль фі-

ны, чай кі і пі лот». 23. Доб ра зай цу ў ... тыг ра 

драж ніць (прык.). 24. Му жы ку ле та, што 

свя то му ... (прык.). 25. У ва дзе ..., на бе ра зе 

тыгр (прык.). 26. «Кіт ва зіў ка та — // Той лю-

біў ка тац ца . // ... ву чыў кі та // Мур каць ды 

ку ляц ца». З вер ша для дзя цей Я. Яні шчыц 

«Ты іх ба чыў?».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 1. У сва ёй буд цы і ... 

тыгр (прык.). 3. Мік ра ска піч на тон кая ніт-

ка, з мност ва якіх фар мі ру ец ца пла до вае 

це ла гры ба. 4. Элект рыч на за ра джа ная 

час цін ка. 6. Рэ чы ва, якое ўтва ра ец ца ў 

хар чо вым трак це ка ша ло та — кі та з вя-

лі кай га ла вой; вы ка рыс тоў ва ец ца ў пар-

фу ме рыі. 8. Кра і на ў Паўд нё ва-Ус ход няй 

Азіі, герб якой упры гож вае вы ява тыг ра. 

11. «Ка нёк-...». Каз ка рус ка га пісь мен ні-

ка П. Яр шо ва, у якой апа вя да ец ца пра 

цу да-юда ры бу-кі та, на спі не яко га раз мя-

шча ец ца цэ лы го рад. 12. Мар ское мле ка-

кор мя чае ся мей ства дэль фі на вых атра да 

кі та па доб ных, якое жы ве ў арк тыч ных во-

дах. 13. Ку ры ца — не ..., рак — не ры ба 

(прык.). 17. Ня ўда ча (устар.). 18. Дэль фі-

ны гу ля юць — ... прад вя шча юць (прык.). 

21. Ура чыс ты верш. 22. Ні зін нае мес ца.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.
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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

16 6 жніўня 2019 г.НАПРЫКАНЦЫ

6 ЖНІЎ НЯ
Пра ва слаў ныя бе ла ру сы ўша ноў ва юць 

па мяць свя тых даб ра вер ных кня зёў Ба ры-

са і Гле ба (у Свя тым хры шчэн ні Ра ма на і 

Да ві да), пер шых рус кіх свя тых-па кут ні каў, 

якія пры ня лі смерць ад род на га бра та Свя-

та пол ка Ака ян на га.

1517 год — Фран цыск Ска ры на ў Пра зе вы даў 

пер шую кні гу Біб ліі на ста ра бе ла рус кай 

мо ве — «Псал тыр» («Песни ца ря Давида еже сло вуть 

Псалтыръ»). Ён ува хо дзіць у склад Ста ро га за па ве ту 

(«Пі сан ня») і ўклю чае 150 так зва ных Да ві да вых псал-

моў — тво раў іў дзей скай і хрыс ці ян скай лі ры кі.

1840 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ка ла ці чы, ця пер 

у Глус кім ра ё не) Абу хо віч Аль герд Ры шар-

да віч, бе ла рус кі лі та ра тар. Ву чыў ся ў Слуц кай гім на зіі. 

Па да рож ні чаў, жыў у Жэ не ве, Па ры жы. Ра зам з Ф. Ба гу-

шэ ві чам быў ро да па чы наль нікам жан ру бай кі ў бе ла рус-

кай лі та ра ту ры. Аў тар ба ек «Стар шы на», «Суд», «Воўк і 

лі сі ца» і інш. Пе ра кла даў тво ры І. Кры ло ва, А. Пуш кі на, 

М. Лер ман та ва, У. Сы ра ком лі. Тво ры і пе ра кла ды пісь-

мен ні ка пры яго жыц ці рас паў сюдж ва лі ся ў ру ка пі сах. 

Па мёр у 1898 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся (вёс ка Сан ні кі, ця пер у 

Бе шан ко віц кім ра ё не) Ці ма фей Са зо на віч 

Гар бу ноў, бе ла рус кі гіс то рык, пар тый ны і гра мад скі дзе яч. 

Ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, пра фе сар. З 1933 го да ка рэс-

пан дэнт га зе ты «Пра вда», з 1937-га — га лоў ны рэ дак тар 

Дзяр жаў на га вы да вец тва БССР, з 1939 го да — рэ дак тар 

га зе ты «Звяз да». У 1941—1947 і 1950—1960 га дах — сак-

ра тар ЦК КПБ. У 1960—1967 га дах — ака дэ мік-сак ра тар 

Ад дзя лен ня гра мад скіх на вук АН Бе ла ру сі. Аў тар больш 

чым 20 на ву ко вых работ. Па мёр у 1969 го дзе.

1925 год — ЦК РКП(б) па га дзіў ся з пра па но вай 

бе ла рус кіх ка му ніс таў аб рэ ар га ні за цыі 

саў парт шко лы Бе ла ру сі ў Ка му ніс тыч ны ўні вер сі тэт імя 

У. І. Ле ні на (у 1932 го дзе апош ні быў рэ ар га ні за ва ны ў 

Вы шэй шую ка му ніс тыч ную сель ска гас па дар чую шко лу, 

а яго га зет нае ад дзя лен не — у Ка му ніс тыч ны ін сты тут 

жур на ліс ты кі).

1944 год — на ра дзіў ся (вёс ка Са ві чы Дзят лаў ска-

га ра ё на) Ста ні слаў Іва на віч Грыб, бе ла рус-

кі ву чо ны ў га лі не рас лі на вод ства. 

Ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, ака дэ мік 

Ака дэ міі аграр ных на вук Рэс пуб лі-

кі Бе ла русь (1994—2002), за меж-

ны член Ра сій скай ака дэ міі сель-

ска гас па дар чых на вук і Украін скай 

ака дэ міі аграр ных на вук, док тар 

сель ска гас па дар чых на вук, пра-

фе сар. У 1995—1997-м — ві-

цэ-прэ зі дэнт Ака дэ міі аграр ных на вук НАН Бе ла ру сі, 

у 1997—2002 — га дах ака дэ мік-сак ра тар Ад дзя лен ня 

зем ля роб ства Ака дэ міі аграр ных на вук НАН Бе ла ру сі. 

Рас пра ца ваў і ўка ра ніў у вы твор часць сіс тэ мы адап та-

ва ных, рэ сур саз бе ра галь ных сар тоў яч ме ню, аў са, тры-

ці ка ле, яра вой пша ні цы. Аў тар больш чым 400 на ву ко вых 

работ. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Дзень Хі ра сі мы. Су свет ны дзень ба-

раць бы за за ба ро ну ядзер най зброі. 

6 жніў ня 1945 го да аме ры кан ская авія-

цыя скі ну ла атам ную бом бу на япон скі го-

рад Хі ра сі му, упер шы ню ў гіс то рыі ўжыў-

шы атам ную зброю су праць лю дзей.

1905 год — у Ра сіі вы да дзе ны цар скі ма ні фест аб 

за сна ван ні Дзяр жаў най ду мы — пер ша га 

прад стаў ні ча га за ка на даў ча га ор га на Ра сіі.

1961 год — у дзе вяць га дзін ра ні цы па мас коў-

скім ча се са вец кі кас ма наўт Гер ман Ці тоў 

на кас міч ным ка раб лі «Ус ход-2» пад ня ўся на ка ля зям ную 

ар бі ту і пра вёў на ёй 25 га дзін 11 хві лін, аб ля цеў шы Зям-

лю 17 ра зоў. Гер ман Ці тоў да ка заў, што ча ла век мо жа 

жыць і пра ца ваць у кос ма се. Кас ма наўт зра біў пер шыя 

фо та здым кі Зям лі, упер шы ню па абе даў і па вя чэ раў у 

бяз важ кас ці і на ват здо леў па спаць. Гэ та быў дру гі па лёт 

ча ла ве ка ў кос мас і пер шы су тач ны па лёт.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Хрысціны, Барыса, 
Георгія, Глеба, Мікалая, 
Рамана.

К. Славаміра, Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 5.31 20.59 15.28

Вi цебск — 5.16 20.53 15.37

Ма гi лёў — 5.21 20.49 15.28

Го мель — 5.24 20.39 15.15

Гродна — 5.47 21.13 15.26

Брэст — 5.54 21.08 15.14

Месяц
Маладзік 1 жніўня.

Месяц у сузор’і 

Скарпіёна.

УСМІХНЕМСЯ

Для КА МА За ў за то ры 

каб ры я лет — гэ та по пель-

ні ца.

Ма ла дая ка рэс пан дэнт-

ка ча со пі са «Пір сінг», у якой 

коль цы тыр чаць з усіх бач ных 

мес цаў, на ву лі цы ло віць му-

жы ка і за дае яму пы тан не:

— Ска жы це, вы ве да е це, 

чым лепш за ўсё пры цяг нуць 

да ся бе жан чы ну?

Му жык:

— Не ве даю, як ін шых, 

але вас — лепш за ўсё маг-

ні там!

У доб рым ка лек ты-

ве і дур ню мес ца зной-

дзецца.

Яна і ён.

— Я ад ця бе сы хо джу!

— Смец це за ха пі.

ca
ric

atu
ra

.ru

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Зям ля на трох кі тах тры ма ец ца

ПРА ВЕР ЦЕ, 
КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 

1. Сук. 2. Ар ген ці на. 

5. Два. 7. Бо мы. 9. Афа-

лі на. 10. Згіб. 14. Тыр-

са. 15. Анагр. 16. Шку-

ра. 18. Вяз ка. 19. Цы ян. 

20. Лоц ма ны. 23. Акно. 

24. Рай. 25. Кра ка дзіл. 

26. Кот.

Па вер ты ка лі: 1. Са ба-

ка. 3. Гіф. 4. Іон. 6. Амб ра. 

8. Ма лай зія. 11. Гар бу нок. 

12. На рвал. 13. Птуш ка. 

17. Аф ронт. 18. Ве цер. 

21. Ода. 22. Ніз.

У мэ тах ва шай 
бяс пе кі ў лаз ні 

вя дзец ца 
ві дэа за піс!


