
СЁННЯ

Iмянiны
Пр. Ангеліны, Дзям'яна, 
Кузьмы, Нікадзіма, 
Пятра.

К. Ангеліны, Ізабелы, 
Бенавентуры, Каміля, 
Марцэля, Нікадзіма, 
Якуба.

ЗАЎТРА

Сонца Сонца 
Усход Захад Даўжыня

   дня

Мiнск — 4.55 21.35 16.40

Вi цебск — 4.37 21.32 16.55

Ма гi лёў — 4.45 21.25 16.40

Го мель — 4.51 21.13 16.22

Гродна — 5.12 21.48 16.36

Брэст — 5.21 21.41 16.20

16 14 ліпеня 2018 г.
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ПРЫЁМ 
РЭКЛАМЫ

Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi 
Беларусь, Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага 
сходу Рэспублiкi Беларусь, Савет Мiнiстраў 
Рэспублiкi Беларусь
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РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. 
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: В. АНУФРЫЕВА (на  меснiк галоўнага рэдактара), Н. ДРЫНДРОЖЫК, 
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М. ЛІТВІНАЎ (на  меснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Н. РАСОЛЬКА, С. РАСОЛЬКА, 
А. СЛАНЕЎСКІ (на  меснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК.
Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда».

НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
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13 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.

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

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Маладзік 13 ліпеня.

Месяц у сузор’і Льва.

14 лі пе ня

1920 год — на ра дзіў ся (вёс ка 

Сыр ская Бу да Доб руш-

ска га ра ё на) Алесь Аста пен ка, бе ла-

рус кі па эт, пе ра клад чык. Пра ца ваў на 

Бе ла рус кім ра дыё, у рэ дак цы ях рэс пуб-

лі кан скіх га зет і ча со пі саў. Паэ тыч ныя 

тво ры пры све ча ны ва ен на му подз ві гу са вец кіх лю дзей 

(збор ні кі «Вы пра ба ван не», «Сэр ца спя вае», «Дзень ма ёй 

Ра дзі мы» і ін шыя). Пе ра клаў на бе ла рус кую мо ву па асоб-

ныя тво ры М. Іса коў ска га, Я. Рай ні са, П. Ты чы ны. Па мёр 

у 1970 го дзе.

1927 год — на ра дзіў ся (вёс ка Ста рая Бе лі-

ца Го мель ска га ра ё на) Ге ор гій Ва сі ле віч 

Шты хаў, бе ла рус кі ар хе о лаг, док тар гіс та рыч ных на вук, 

пра фе сар. Пра вёў шы ро кае да сле да ван не По лац ка, Ві-

цеб ска, За слаўя, Брас ла ва, Лу ком ля, Ла гой ска, Ко пы-

сі, вы явіў га ра дзі шча ста ра жыт на га Ба ры са ва, пра вёў 

рас коп кі па се лі шча на ра цэ Мен ка. Вы ву чаў ма гіль ні кі 

трэ цяй чвэр ці 1-га ты ся ча год дзя н. э., сін хрон ныя га ра дзі-

шчы бан ца раў скай куль ту ры. Да сле да ваў ста ра жыт ную 

скульп ту ру, мед ную плас ты ку га ра доў По лац кай зям лі, 

кла ды ся рэб ра ных і за ла тых рэ чаў. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі. Па мёр у 2018 го дзе.

1941 год — у 15 га дзін 15 хві лін пра гры меў 

пер шы залп па во ра гу ня ба ча на га ра-

ней но ва га ві ду зброі — 

рэ ак тыў най ар ты ле рыі. 

Сем са вец кіх уста но вак 

зал па ва га агню БМ-13-16 

(ба я вых ма шын з 16 ра-

кет ны мі сна ра да мі 132 мм 

на кож най, якія не ўза ба ве 

атры ма лі наз ву «Ка цю ша»), ад на ча со ва ўда ры лі па 

чы гу нач най стан цыі го ра да Ор шы, за бі тай ня мец кі мі 

са ста ва мі з цяж кай ва ен най тэх ні кай, бо еп ры па са мі 

і га ру чым. Эфект ад на ча со ва га (7-8 се кун даў) уда ру 

112 ра кет быў уз ру шаль ным у пра мым і пе ра нос ным 

сэн се, усё ва кол за па ла ла. Так у Вя лі кую Ай чын ную 

вай ну ўсту пі ла Пер шая асоб ная экс пе ры мен таль ная 

ба та рэя рэ ак тыў най ар ты ле рыі пад ка ман да ван нем 

ка пі та на Іва на Анд рэ е ві ча Флё ра ва.

1743 год — на ра дзіў ся Гаў ры ла 

Ра ма на віч Дзяр жа він, рус кі 

па эт, дзяр жаў ны дзе яч. У 1780—1790 га-

дах на вы со кіх дзяр жаў ных па са дах. Аў тар 

фі ла соф скіх од, вер ша ва ных тра ге дый, 

ка ме дый, аў та бія гра фіч ных «За пі сак», фі-

ла соф скіх і лі та ра тур на-кры тыч ных прац. У 1793—1794, 

1799 га дах быў у Бе ла ру сі (Ві цебск, Шклоў, Лёз на), ар га ні-

зоў ваў да па мо гу га лод ным. У «За піс ках» спа гад лі ва пі саў 

пра бе ла рус кі на род, яго на цы я наль ную са ма быт насць. 

Па мёр у 1816 го дзе.

1918 год — на ра дзіў ся Ін гмар Берг ман, швед-

скі рэ жы сёр кі но і тэ ат ра. Па ста ноў шчык 

філь маў «Усмеш кі лет няй но чы», «Сё мая пя чат ка», «Фа ні 

і Аляк сандр» і ін шых. Уда сто е ны мност ва прэ стыж ных 

між на род ных уз на га род у га лі не кі на мас тац тва. Па мёр 

у 2007 го дзе.

1933 год — па ча ла ся Арк тыч ная экс пе ды цыя на 

ле да коль ным па ра хо дзе «Ча люс кін», якую 

ўзна чаль ваў са вец кі ву чо ны ака дэ мік Ота Шміт, вы ха дзец 

з Ма гі лё ва. 13 лю та га 1934 го да «Ча люс кін» за та нуў, 

раз ду ша ны льда мі. За вы ра та ван нем экс пе ды цыі са чыў 

увесь свет. Вяс ной 1934 го да ўдзель ні кі экс пе ды цыі бы лі 

вы ве зе ны на ма ця рык са вец кі мі лёт чы ка мі.

Да ча го пры во дзіць не-

асця рож насць?

Ка лісь ці не асця рож на 

рас пра нуў жан чы ну — 

і ця пер со рак га доў за пар 

вы му ша ны яе апра наць.

— Хлоп чык, ты з кім 

у сад ку гу ля еш?

— З хлоп чы ка мі.

— А ча му з дзяў чын ка мі 

не гу ля еш?

— Гро шай ня ма!

Пры кме та: ка лі ча ла век 

хва ліць сва іх су се дзяў, 

зна чыць ён са браў ся пра-

да ваць ква тэ ру.

Ра сі я не пас ля да маш-

ня га чэм пі я на ту све ту па 

фут бо ле.

— Та-ак, ма ры лі ўба чыць 

фі нал Ра сія — Бра зі лія, але 

не атры ма ла ся.

— Пад вя лі нас бра зіль цы, 

пад вя лі.

НАПРЫКАНЦЫ

Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

ПА ГА РЫ ЗАН ТА ЛІ: 

1. Прый шоў ... — ада рваў 

ліс ток (прык.); пры свя так 

Пят ра і Паў ла бе ла рус-

ка га на род на га ка лен да-

ра ад зна ча лі 12 лі пе ня. 

5. Кузь ма і ... . Прыс вя так, 

які ад зна ча лі 14 лі пе ня; у 

гэ тых свя тых на род ба-

чыў апе ку ноў се на ко су і 

да рад чы каў у пад рых тоў-

цы да жні ва. 10. «Лі пень 

хо дзіць ... ры жэе. // І са-

бра на ў ста гі се на жаць». 

З вер ша А. Аст рэй кі «Ад-

зві не ла ле та». 12. Унут-

ра ная част ка ча го-не-

будзь. 13. Дзе ... льец ца, 

там шчас лі ва жы вец ца 

(прык.). 14. Муж чын скае 

імя. 16. ... ба га та, але 

гас цей ма ла ва та (прык.). 

18. Па чуц цё моц на га абу-

рэн ня. 19. Ад но ..., і тое 

пад морг вае (прык.). 

21. На бу хан не со ка мі 

зер ня, пла доў. 25. «... 

праз ты дзень, два. // 

На лі ты ко лас». З вер-

ша А. Лой кі «Ся рэ дзі-

на рас кош лі ва га ле та». 

26. «Лі пень — з мё дам, // 

З пша ні цаю — ...». З вер-

ша П. Пан чан кі «Род ная 

мо ва». 29. Ша лу дзі вае ... 

і ў лі пе ні ду бее (прык.). 

30. «Са мы чыс ты мёд 

на ста ле — ... лі пе ня». 

З вер ша Е. Лось «Лі ры-

ка лі пе ня».

ПА ВЕР ТЫ КА ЛІ: 

2. Лі та ра грэ час ка га 

ал фа ві та. 3. Што ..., то 

абы чай, што ста ра на, то 

на ві на (прык.). 4. Най-

смач ней шы ... ад сва ёй 

пра цы (прык.). 5. Лу га-

вая птуш ка; дзяр кач. 

6. Ка ра бель ная шлюп ка. 

7. У лі пе ні ... ра ду ец ца 

(прык.). 8. Не ўся кі дзень 

...(прык.). 9. Лі пень — ...: 

ма лан кі кі дае, ду бы ка-

ле чыць (прык.). 11. Лі-

пень — ... ле та (прык.). 

15. Ад на пар тыя якой-не-

будзь гуль ні. 17. Тое, што 

і гум но. 18. Пры свя так 

бе ла ру саў — ка то лі каў, 

які ад зна чаў ся 26 лі пе ня 

(«Свя тая ... сна пы кла-

дзе» (прык.). 20. Гар ма-

ніч нае спа лу чэн не не-

каль кіх му зыч ных гу каў. 

22. Тая, што жне ўруч ную. 

23. З лі пень скім мё дам і 

... пра глы неш (прык.). 

24. Лас ка вы зва рот да 

ка го-не будзь (разм., 

устар.). 27. Но та му зыч-

най га мы. 28. Кру ты бе-

раг, роў.

Склаў 

Ля вон ЦЕ ЛЕШ, 

г. Дзяр жынск.

У ЛІ ПЕ НІ СОН ЦА РА ДУ ЕЦ ЦА

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 1. Пят-

рок. 5. Дзям' ян. 10. Па ле так. 

12. Нут ро. 13. Пес ня. 14. Акім. 

16. Ха та. 18. Гнеў. 19. Во ка. 

21. На ліў. 25. Жні во. 26. Жні-

вень. 29. Па ра ся. 30. Лі ры ка. 

Па вер ты ка лі: 2. Ро. 3. Край. 

4. Хлеб. 5. Драч. 6. Ял. 7. Сон-

ца. 8. Свя та. 9. Гра маў нік. 

11. Вер ха ві на. 15. Кон. 17. Ток. 

18. Ган на. 20. Акорд. 22. Жняя. 

23. Цвік. 24. Анёл. 27. Фа. 

28. Яр.
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