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7 чэрвеня 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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8 ЧЭР ВЕ НЯ

1895 год — на ра дзіў ся (вёс ка 
По гі ры, ця пер у Дзят лаў-

скім ра ё не) Іг нат Ся мё на віч Двар ча нін, 
бе ла рус кі лі та ра ту раз на вец, па эт, пуб-
лі цыст, гра мад скі дзе яч. З 1919 го да 
вёў куль тур на-асвет ніц кую ра бо ту ў 

Дзят лаў скім па ве це, у Даў гаў піл се (Лат вія). З 1926 го да 
— у Віль ні на вы клад чыц кай ра бо це. У 1928—1930 га дах 
быў ад ным з кі раў ні коў Та ва рыст ва бе ла рус кай шко лы. 
У 1928-м абра ны па слом у Поль скі сейм. 
За рэ ва лю цый ную дзей насць арыш та-
ва ны поль скі мі ўла да мі, у 1930 го дзе 
асу джа ны, вы зва ле ны ў 1932-м у вы ні ку 
аб ме ну па літ вяз ня мі. Пра ца ваў у ка мі-
сіі АН Бе ла ру сі па вы ву чэн ні За ход няй 
Бе ла ру сі. Аў тар вер шаў, пуб лі цыс тыч-
ных тво раў. У 1927 го дзе вы даў у Віль ні 
«Хрэс та ма тыю но вай бе ла рус кай лі та-
ра ту ры (ад 1905 г.)» для ся рэд ніх школ, 
якая вы ка на ла вя лі кую ро лю ў на ву чан ні і па тры я тыч ным 
вы ха ван ні. Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву паэ му А. Бло ка 
«Два нац цаць». У 1933 го дзе рэ прэ сі ра ва ны, у 1937 го дзе 
рас стра ля ны. Рэ абі лі та ва ны ў 1956 го дзе.

1933 год — на ра дзіў ся (вёс ка Вост ран ка Жыт-
ка віц ка га ра ё на) Мі ка лай Ада ма віч Яр маш, 

бе ла рус кі ву чо ны ў га лі не тэх ніч най кі бер не ты кі, аў та ма-
ты за ва ных ін фар ма цый ных сіс тэм (АІС), док тар тэх ніч ных 
на вук, пра фе сар, вы на ход нік СССР. Аў тар ра бот па ме та-

 дах стварэння АІС, іх пра грам на-ін фар ма цый ным за бес-
пя чэн ні для ма шы на бу даў ні ча га пра ек та ван ня, а так са ма 
апа рат ных срод ках для ЭВМ і апра цоў кі га ла грам, ліч ба вых 
ма люн каў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 
2004 го дзе.

1837 год — на ра дзіў ся Іван Мі-
ка ла е віч Крам ской, рус кі 

жы ва пі сец і мас тац кі кры тык, адзін з за с-
на валь ні каў Та ва рыст ва пе ра соў ных
мас тац кіх вы ста вак. Аў тар зна ка мі тых 
кар цін «Не вя до мая», «Хрыс тос у пус ты-
ні» і ін шых. Па мёр у 1887 го дзе.

1903 год — на ра дзі ла ся Мар ге рыт Юр се нар, фран-

цуз ская пісь мен ні ца, пер шая жан чы на, якая 

ста ла чле нам Фран цуз скай ака дэ міі. Аў тар вост ра сю жэт-

най фі ла соф скай про зы (ра ма наў «Ме му а ры Ад ры я на», 

«Чор ная ма гія», «Фі ла соф скі ка мень», п'ес, апа вя дан няў). 

Па мер ла ў 1987 го дзе.

1910 год — на ра дзіў ся Ро берт Шу ман, ня мец кі 

кам па зі тар і му зыч ны кры тык. Адзін з са-

мых знач ных кам па зі та раў пер шай па ло вы XІX ста год дзя. 

У сва ёй му зы цы адлюстраваў глы бо ка асо бас ную пры ро ду 

Ра ман тыз му. Аў тар цык лаў фар тэ пі ян ных п'ес лі ры ка-дра-

ма тыч на га, вы яў лен ча га і «парт рэ тна га» жан раў, звя за ных 

па між са бой унут ра най сю жэт на-псі ха ла гіч най лі ні яй, ся род 

якіх «Кар на вал», «Ма тыль кі» і інш. У ва каль най твор час ці 

Шу ман раз ві ваў тып лі рыч най пес ні. Най больш па пу ляр ны 
з ва каль ных цык лаў — «Ка хан не паэ та» на вер шы Г. Гей нэ, 
«Ка хан не і жыц цё жан чы ны». Па мёр у 1856 го дзе.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Алены, Аверкія, 
Георгія, Івана, Карпа, 
Макара.

К. СЭРЦА ХРЫСТА. 
Ады, Ядвігі, Вільгельма, 
Максіма, Медарда, 
Севярына.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.39 21.38 16.59

Вi цебск — 4.21 21.36 17.15

Ма гi лёў — 4.29 21.28 16.59

Го мель — 4.35 21.16 16.41

Гродна — 4.56 21.52 16.56

Брэст — 5.06 21.43 16.37

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра 

6 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Авена.

Муж кі нуў піць — наш 

са ба ка за стаў ся без су раз-

моў цы.

У ба ры.

— Вам што па даць да пі-

ва?

— Фі нал ЧС па фут бо ле.

Ве дай це, што но ва на-

ро джа ны з акна дзя ся-

та га па вер ха ра дзіль на га 

ад дзя лен ня не па доб ны 

ні на та ту, ні на ма му — ён 

па доб ны на фа со лю.

Аб' ява ў дэ ка на це:

«Сту дэн ты, якія ма юць 

«хвас ты», бу дуць па ве ша ны 

на дру гім па вер се».

Ды рэк тар ка жа дра ма-

тур гу:

— Пуб лі цы не па да ба-

ец ца ва ша п'е са.

— Ад куль вы ве да е це, 

за ла ж пус тая.

Ка лі вам ня ма ча го ра-

біць, то ра бі це гэ та на ра бо-

це, каб не бяс плат на.

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

«Вы ж самі казалі 
прывесці каго-небудзь 

з бацькоў...»

Па га ры зан та лі: 1. «... 

ідуць, зві няць іх ко сы, // 

Ві та юць іх буй ныя ро сы». 

З паэ мы Я. Ко ла са «Но-

вая зям ля» («Лет нім ча-

сам»). 6. Ле ка выя тра вы, 

а так са ма на стой на іх. 8. 

«... — з ягад наю па рой». 

З вер ша П. Пан чан кі 

«Род ная мо ва». 9. «Ста-

ры за яц ... ко сіць, // А лі са 

згра бае». З пры пеў кі. 10. 

Тое, што і шта бель. 12. 

«... сон ца». Та кую наз ву ў

на ро дзе да лі дзьму хаў-

цам за іх нія пры го жыя 

яр ка-жоў тыя квет кі ў пе-

ры яд цві цен ня. 15. Дас ка-

на лы ўзор ча го-не будзь. 

16. Тра ва, што вы рас ла ў 

той жа год на мес цы ско-

 ша най. 17. На То да ра 

(21 чэр ве ня) ... — ка на пель 

па ла са (прык.). 18. У чэр-

 ве ні ... з за рою схо дзяц-

ца (прык.). 21. ... сноп ці 

сто коп — хле ба на год 

(прык.). 22. «Ой, су ні цы 

чыр во ныя, // Ча ба ро вы 

...». З вер ша В. Ле а не ні 

«Ой, су ні цы чыр во ныя». 

27. Спе цы я ліст па квет-

ка вод стве. 29. Бе ла рус-

кая ба гі ня ле та. 30. «І тут 

най са ла дзей шыя су ні цы, 

// І тут най ла гад ней шая 

...». З вер ша С. Ва лодзь кі 

«Баць коў скі кут». 31. Тое, 

што і цем на та (разм.). 32. 

«Ха це ла ся ту ды пры спе шыць крок, // Дзе на пры пё ку пер-

 шыя су ні цы // Па каз ва юць ру жо вень кі ...». З вер ша 

С. За кон ні ка ва «Су ні цы». 33. Ра ні цай ... пах не мац ней звы-

чай на га — да даж джу (прыкм.).

Па вер ты ка лі: 1. Час кась бы. 2. Сі ні ко лер. 3. ... ве ся-

ліц ца, і твар цві це (прык.). 4. Ва дзя ны вал. 5. Ста ра жыт-

на рым ская ба гі ня, ад імя якой утва ры ла ся рус кая наз ва 

ме ся ца чэр ве ня — іюнь. 7. Чыр во нае ... — зя лё ны па кос 

(прык.). 11. Чэр вень — ..., ура джай му жы ку за па сае (прык.). 

13. Ран ні ба ра вік, які вы рас тае ў час ка ла са ван ня жы та. 

14. Ста ра дру ка ва ныя кні гі. 19. За ра дзіў ... — хле бу ка нец 

(прык.). 20. Від мяс цо вас ці з вы шы ні. 23. Ка лі ў пер шы і дру-

гі дзень чэр ве ня лье дождж — увесь ... бу дзе су хі (прыкм.). 

24. Тое, што і аб раз. 25. У чэр ве ня ... ў ба ры: цві туць са сна 

і ел ка (прык.). 26. Ра ка, ле вы пры ток Пры пя ці 28. «Ой, ...

на Йва на. // Про ці Йва на ноч ка ма ла, // Ой, ... на Йва на». 

З ку паль скай пес ні.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ, г. Дзяр жынск.

ЧЫР ВО НАЕ ЛЕ ТА — ЗЯ ЛЁ НЫ ПА КОС

ПРАВЕРЦЕ, КАЛІ ЛАСКА, АДКАЗЫ

Па га ры зан та лі: 1. Кас цы. 6. Зёл кі. 8. Чэр вень. 9. 
Се на. 10. Стос. 12. Па ца лу нак. 15. Ідэ ал. 16. Ата ва. 17. 
Ра са. 18. За ра. 21. Адзін. 22. Ту ман. 27. Квет ка вод. 29. 
Цё ця. 30. Ра ка. 31. Цям но та. 32. Ба чок. 33. Тра ва. Па 
вер ты ка лі: 1. Ка са ві ца. 2. Сінь. 3. Сэр ца. 4. Хва ля. 5. 
Юно на. 7. Ле та. 11. Скна ра. 13. Ка ла са вік. 14. Ста ра-
друк. 19. Зва нец. 20. Па на ра ма. 23. Ме сяц. 24. Іко на. 25. 
Свя та. 26. Пціч. 28. Ра на.


