
Ра зум ную і раз важ лі вую, па жыц цё вую 

сяб роў ку маю Тац ця ну Іва наў ну Са вен ку 

са Жло бі на шчы ра він шую з пры го жай 

круг лай да тай! Зы чу ў гэ ты дзень 

са мых пры ем ных ура жан няў, 

ва ўсе ін шыя — зда роўя, ба дзё рас ці 

і сі лы. На ўсё.

СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Наталлі, Віктара, 
Георгія, Дзмітрыя, Пятра, 
Рамана.

К. РАСТВО 
НАЙСВЯЦЕЙШАЙ 
БОЖАЙ МАЦІ. Адрыяны, 
Марыі, Серафімы, 
Нестара, Тамаша.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 6.30 19.44 13.14

Вi цебск — 6.18 19.35 13.17

Ма гi лёў — 6.20 19.34 13.14

Го мель — 6.18 19.29 13.11

Гродна — 6.45 19.58 13.13

Брэст — 6.48 19.57 13.09
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7 верасня 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 Анатоля КЛЕШЧУКА.

Месяц
Апошняя квадра 

3 верасня.

Месяц у сузор’і Дзевы.

8 ВЕ РАС НЯ

1938 год — на ра дзіў ся Ана толь 

Гра ча ні каў (в. Шар пі лаў-

ка Го мель ска га ра ё на), вы дат ны бе ла-

рус кі па эт. Аў тар 

збор ні каў «Грыб-

ная па ра», «Пла-

не та дзя цей», кні гі 

вер шаў «Зор кі і кур га ны» (на рускай 

мове) і інш. Яго вер шы, па кла дзе ныя 

на му зы ку бе ла рус кі мі кам па зі та ра мі 

І. Лу чан ком, У. Буд ні кам, Г. Ваг не рам, 

ста лі вя до мы мі пес ня мі, ся род іх: «Ду-

да ры кі», «Бе лая лі лея», «Над Бе лай 

Рус сю — бе лы снег...». Вы сту паў як 

пе ра клад чык, лі та ра тур ны кры тык і пуб лі цыст. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла 

Бе ла ру сі. Па мёр у 1991 го дзе.

1973 год — бы ла пе ра кры тая ра ка Ві лія і ство ра на 

са мае вя лі кае ў Бе ла ру сі штуч нае Ві лей скае 

ва да схо ві шча.

Між на род ны дзень са лі дар нас ці 

жур на ліс таў. Пра во дзіц ца па ра шэн ні 

ІV кан грэ са Між на род най ар га ні за цыі 

жур на ліс таў (МАЖ), які ад быў ся ў маі 

1958 го да ў Бу ха рэс це ў па мяць аб чэш-

скім жур на ліс це Юлі у се Фу чы ку, які быў 

па ка ра ны смер цю гіт ле раў ца мі 8 ве рас ня 1943 го да.

1380 год — ад бы ла ся Ку лі коў ская біт ва, вы ні-

кам якой ста ла пе ра мо га рус кіх вой скаў на 

ча ле з вя лі кім кня зем мас коў скім Дзміт ры ем Іва на ві чам 

(Да нскім) над вой ска мі За ла той Ар ды на ча ле з яе кі раў-

ні ком Ма ма ем.

1522 
год — за вяр шы ла ся пер шае кру га свет нае 

пла ван не экс пе ды цыі Фер нан да Ма ге ла на, 

якая да ка за ла ша ра па доб насць Зям лі і на яў насць адзі на га 

Су свет на га акі я на.

1843 год — на ра дзіў ся Дзміт рый Мі ка ла е віч Ану-

чын (1843—1923), рус кі эт ног раф, ант ра-

по лаг, ге ог раф, ака дэ мік, га на ро вы член Ра сій скай АН 

(1898), пра фе сар. З 1885 го да ўзна чаль ваў ка фед ру геа-

гра фіі ў Мас коў скім уні вер сі тэ це. Удзель нік экс пе ды цый 

да вы то каў Дняп ра і За ход няй Дзві ны. Аў тар прац па пы-

тан нях уз нік нен ня бе ла рус кай на род нас ці, вы зна чэн ня 

бе ла рус кай тэ ры то рыі. Упер шы ню аб агуль ніў ант ра па-

мет рыч ныя да ныя пра бе ла ру саў.

1914 
год — пад час Пер шай су свет най вай ны 

рус кі лёт чык П. М. Не сце раў упер шы ню ў 

све це ўжыў па вет ра ны та ран у баі, кош там улас на га жыц-

ця зні шчыў шы са ма лёт пра ціў ні ка.

1923 
год — на ра дзіў ся Рас ул Гам за таў (1923—

1998), авар скі па эт, гра мад скі дзе яч, на-

род ны па эт Да ге ста на. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў «Год 

май го на ра джэн ня», «Па цер кі га доў» і ін шых. Лаў рэ ат 

Дзяр жаў най прэ міі СССР.

НАПРЫКАНЦЫ

УСМІХНЕМСЯ

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

4. Едзеш на дзень — хле ба 

бя ры на ... (прык.). 9. «Пра-

дае ... жу ра ві ны // Ў ко шы-

ку з бя рос ты за ла той». 

З вер ша А. Ляў ко віч «Жу-

ра ві ны». 10. Ра ён ная га зе-

та (разм.). 12. «Жу ра ві ны 

бя руць ..., // імі ўсы па на ўсё 

Па лес се». З вер ша Э. Аку-

лі на «Жу ра ві ны бя руць ...». 

15. Ва дзя ны арэх; ра гуль-

нік. 17. Вы со кае ста я чае 

люст ра. 18. ... — зда роўя 

вы то кі (прык.). 19. За се я-

нае по ле. 22. ... цві це — пах 

доб ры, віш ня цві це — ва-

чэй не ада рваць (япон ская 

прык.). 23. Дэ таль ха да во-

га ме ха ніз ма га дзін ні каў. 

28. «І ... ёсць на рын ку, // 

А жа да на га — на ўрад! // 

Я ку піў бы жу ра він ку — 

// Пра па ну юць ві на град». 

З вер ша Р. Кру шы ны «Жу-

ра ві ны». 30. «Аб чым, ска-

жы, спя ва юць ..., // Ка лі так 

яр ка све цяць жу ра ві ны?». 

З вер ша Л. Ку ха рэ віч «Аб 

чым спя ва юць жу ра вы?». 

32. Го рад на Брэст чы не, 

дзе, як і ў Мё рах (Ві цеб-

шчы на), ад зна ча юць свя-

та жу ра він. 33. «Це раз 

... — ві на град // Па гна ла 

ця лят ка. // Ту ды маё сэр ца 

рвец ца, // Дзе мі ло га хат-

ка». Пры пеў ка.

ПА ВЕР ТЫ КА Л І : 

1. «Дзяў чы на — сар дэнь-

ка, // Вый дзі пад акен ка, // 

Пры ня се хлап чы на // ... 

крас нень ка». Пры пеў ка. 

2. «Рас це мак — па стар-

нак // І цы бу ля — дынь-

ка. // Мой ... — гас па дар, 

// А я — гас па дынь ка». 

Пры пеў ка. 3. Вуз кая па-

лос ка не ўза ра най зям-

лі па між па лет ка мі. 5. У 

чу жым ба ку ... па ку ла ку 

(прык.). 6. ... не хлеб, а 

яга да не тра ва (прык.). 

7. ... на ста ле — зда роўе 

ў до ме (прык.). 8. Буй ная 

жы вё лі на з доў гай поў-

сцю. 11. Баць кі елі жу ра-

ві ны, а ў дзя цей ... на зу-

бах (прык.). 13. На род ная 

наз ва ба гуль ні ку ба лот на-

га, які рас це звы чай на по-

бач з бу я ка мі і жу ра ві на мі. 

14. «Чыр во ная ... на ку пін-

цы спее. // Адзін мя не па-

ца луе, // А ча ты ры млее». 

Пры пеў ка. 16. «Ся род бо-

ру ды ка лін ка — ... . // Ку ды 

едзеш, мая жу ра він ка?». 

З бе ла рус кай на род най пес-

ні «Ся род бо ру». 17. Тое, 

што і тры но жак (разм.). 

20. Аб' ём кні гі ў ар ку шах. 

21. Якая яга да — та кое і ... 

(прык.). 24. Фран тон двух-

скат на га да ху. 25. «... сее 

ка ву ны, а я — жу ра ві ны». 

З бе ла рус кай на род най 

пес ні «Ста іць ... на га ры». 

26. Вуз кая па лос ка, лі нія. 

27. «У па вет ры ... // Ад іх 

но сіц ца, // Са ма яга да // 

У рот про сіц ца». З паэ мы 

Я. Ко ла са «Мі ха сё вы пры-

го ды» («Яга ды»). 29. Пер-

шую ягад ку ў ... кла дуць, 

а дру гую да моў ня суць 

(прык.). 31. Сло ва, якое 

вы ра жае па чуц цё за хап-

лен ня.

Склаў Ля вон ЦЕ ЛЕШ,

г. Дзяр жынск.

ЖУ РА ВІ НА ВЫЯ НА ПЕ ВЫ

ПРА ВЕР ЦЕ, 

КА ЛІ ЛАС КА, 

АД КА ЗЫ:

Па га ры зан та лі: 4. Два. 

9. Ба бу ля. 10. «Ра ён ка». 

12. Жан чы ны. 15. Чы лім. 

17. Тру мо. 18. Со кі. 19. Ні ва. 

22. Слі ва. 23. Ан кер. 28. Чар-

ні цы. 30. Жу ра вы. 32. Сто лін. 

33. Сад.

Па вер ты ка лі: 1. Яб лыч-

ка. 2. Муж. 3. Мя жа. 5. Во чы. 

6. Грыб. 7. Мёд. 8. Як. 11. Аско-

ма. 13. Кла поў нік. 14. Жу ра-

він ка. 16. Ма лін ка. 17. Тры но-

га. 20. Ліс таж. 21. Ва рэн не. 

24. Шчыт. 25. Ян ка. 26. Ры са. 

27. Пах. 29. Рот. 31. Ух!

Соф'я Ку сян ко ва.

— Вой, дзяў ча ты, а мы з 

му жам учо ра па ва шай па-

ра дзе за баў ля лі ся ро ле вай 

гуль нёй: я бы ла злым па-

лі цэй скім, а ён — зла чын-

цам.

— Ну, і як?

— Тры раб ры, два зу бы, 

і ён пры знаў ся, што хо дзіць 

на ле ва!

Па ра ды аў та ма бі ліс-

там.

1. Ка лі вы хо ча це, каб 

ма шы на не на гра ва ла ся на 

сон цы, стаў це яе ў цень.

2. Ка лі вы хо ча це, каб 

шы ны менш знош ва лі ся, 

менш ез дзі це.

3. Ка лі вы не хо ча це 

тра ціц ца на ра монт ма-

шы ны, не куп ляй це яе.

— Со фа, а што гэ та ты 

больш не но сіш свой по яс 

для па ху дзен ня?

— Не на ла зіць.

Люб лю пер ні кі. Асаб-

лі ва з га рэл кай. Асаб лі ва 

без пер ні каў.


