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14 ліпеня 2016 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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15 ліпеня 2016 г.

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск — 4.57 21.33 16.36
Вi цебск — 4.40 21.30 16.50
Ма гi лёў — 4.47 21.23 16.36
Го мель — 4.52 21.11 16.19
Гродна — 5.14 21.47 16.33
Брэст — 5.23 21.39 16.16

Iмянiны
Пр. Ювеналія.
К. Генрыха, Давыда, 
Уладзіміра.

Месяц
Першая квадра 12.07–19.07.
Месяц у сузор’і Стральца.

ЗАЎТРА

УСМІХНЕМСЯ

Лы сы му жык за хо дзіць у 
цы руль ню і па каз вае на рас-
кош ную ша вя лю ру цы руль ні-
ка:

— Вось шту ка бак саў, і каб 
у мя не пры чос ка бы ла, як у 
ця бе! Зра зу меў?

Цы руль нік з су мнен нем 
гля дзіць на ся бе ў люс тэр ка, 
по тым на бліс ку чую лы сі ну 
клі ен та, по тым на гро шы, зноў 
на ся бе...

На рэш це ўзды хае:
— А-а-а, бы ла не бы ла! — і 

па чы нае га ліць ся бе на га ла.

Су стра ка юц ца два па жы-
лыя эміг ран ты ў Брук лі не.

— Ся мён, ну як твая анг-
лій ская? Вы ву чыў ужо?

— Ды не, на ват не ву чу зу-
сім. На вош та мне анг лій ская? 
Я ў Аме ры ку не ха джу.

Вы чу лі, як спя ва юць драз-
ды?

А як брэ шуць са ба кі?
Кры чаць ка ты?
Цу доў ная ква тэ ра на пер-

шым па вер се ка ля пту шы на га 
рын ку спе цы яль на для вас!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

15 ЛІПЕНЯ

1876 год. На ра дзі ла ся (фаль ва рак Пе шчын, 
ця пер Шчу чын скі р-н Гро дзен скай вобл.) 

Цёт ка (сапр. Па шке віч Ала і-
за Сця па наў на), бе ла рус кая 
па этэса. У 1901 г. скон чы ла 
Ві лен скае пры ват нае се мі нар-
скае ву чы лі шча В. Про за ра вай, 
у 1902—1904 гг. ву чы ла ся на 
кур сах П.Ф. Лес гаф та. Ад на са 
ства раль ніц Бе ла рус кай са цы я-
ліс тыч най гра ма ды, ар га ні за тар-
ка рэ ва лю цый ных ра бо чых гурт коў. У 1906 г. эміг ра-
ва ла ў Га лі цыю, ву чы ла ся ў Львоў скім уні вер сі тэ це. 
У 1908—1909 гг. у Кра ка ве, воль ная слу хач ка Яге-
лон ска га ўні вер сі тэ та. У 1911 г. вы сту па ла з тэ ат рам 
І. Буй ніц ка га па Бе ла ру сі. У 1912 г. ар га ні за ва ла тай-
ныя бе ла рус кія шко лы ў Віль ні, Но ва-Ві лей цы, Лі дзе. У 
1914 г. у Мін ску за сна ва ла ча со піс «Лу чын ка», пра во-
дзі ла агі та цый ную ра бо ту ся род пра цоў ных. Аў та рка 
збор ні каў вер шаў «Хры шчэн не сва бо дай» і «Скрып ка 
бе ла рус кая», кні гі «Пер шае чы тан не для дзе так-бе-
ла ру саў». Да сле да ва ла гіс то рыю бе ла рус ка га тэ ат ра, 
вы сту па ла як пуб лі цыст ка. Па мер ла ў 1916 г.

1921 год. На ра дзі ла ся (Каст рам ская вобл., 
Ра сія) Мал ча на ва Лі дзія Аляк санд раў-

на, бе ла рус кі эт ног раф, док тар гіс та рыч ных на вук 
(1969). У 1944 г. скон чы ла Ле нін град скі ўні вер сі тэт. 
Пра ца ва ла ў Ін сты ту це гіс то рыі і ў Ін сты ту це мас-
тацт ва знаў ства, эт на гра фіі і фальк ло ру АН Бе ла ру-
сі. Аў та р да сле да ван няў па гіс то рыі і рэ гі я наль ных 
асаб лі вас цях тра ды цый най ма тэ ры яль най куль ту ры 
бе ла ру саў, на ву ко вых прац «Бе ла рус кая на род ная 
ар хі тэк тур ная разь ба», «Ма тэ ры яль ная куль ту ра бе-
ла ру саў», «На род ная мет ра ло гія» і інш.

1963 год. Бы лі ад ноў ле ны дып ла ма тыч ныя 
ад но сі ны па між СССР і Із ра і лем.

Анд рэй МА КА Ё НАК, дра ма тург:

«А ка лі Бог за хо ча цяж ка па ка раць ча ла ве-
ка, ён за да валь няе ўсе яго па жа дан ні».

Па га ры зан та лі: 5. Па ста, со ус з па мі-
до раў. 6. Ду ха вы мед ны му зыч ны ін стру-
мент з рас тру бам на кан цы. 9. Па су дзі на 
для піц ця. 11. Рад ад ноль ка вых ме та ліч-
ных звё наў, пас ля доў на злу ча ных ад но 
з ад ным. 12. Учас так зям лі, за са джа-
ны ага род ні най. 15. Кры вя нос ны са суд, 
па якім кроў ця чэ да сэр ца. 17. Ра бо чы, 
які аб слу гоў вае топ кі па ра вых кат лоў. 
18. Фі гу ра, утво ра ная за мкну тай кры-
вой, якая на гад вае фор му па доў жа на га 
раз рэ зу яй ца. 19. Най вы шэй шы ва ен ны 
чын або во ін скае зван не ў ар мі ях не ка то-
рых дзяр жаў. 20. Пры ла да, якой ся куць 
і склю ду юць. 24. Ві даз ме не ная ка неч-
насць не ка то рых вод ных жы вёл, пту шак 
(мар скіх ча ра пах, цю ле няў), паль цы якой 
злу ча ны пе ра по нкай. 25. Пры ста са ван не 
для аба ро ны ад даж джу і сон ца. 26. Шах-
мат ная фі гу ра, якая мо жа пе ра мя шчац ца 
на лю бую коль касць кле так па дыя га на-
лі. 29. Тра піч нае дрэ ва, абяс тлу шча ныя 
зяр ня ты яко га ідуць на пры га та ван не 
ша ка ла ду. 30. Ко лю чая ха лод ная зброя 
з доў гім і гнут кім ча ты рох гран ным клін-
ком, якая ў наш час ужы ва ец ца толь кі 
ў ву чэб ным і спар тыў ным фех та ван ні. 
31. Доў гая вя роў ка з ру хо май пят лёй на 
кан цы, якой ло вяць жы вё лу. 33. На цяг-
ну тая на ра му бе лая тка ні на для дэ ман-
стра цыя філь маў. 34. Жа дан не, шчас лі-
вае за вяр шэн не якой-не будзь спра вы.

Па вер ты ка лі: 1. Ага род ная рас лі-
на з паў зу чым сцяб лом. 2. Учас так з 
пры род ны мі ці штуч ны мі на са джэн ня-
мі, да рож ка мі, але я мі, ва да ёма мі, пры-
зна ча ны для ад па чын ку. 3. У Ся рэд няй 
Азіі — аб вад няль ная ка на ва. 4. Даў но не 
во ра нае по ле, звы чай на па кры тае дзір-
ва ном, тра вой. 7. Вы ра бы са ску ры або 
з ін шых ма тэ ры я лаў, пры зна ча ныя для 
на шэн ня на на гах. 8. Мя це лі ца, за ві ру-
ха. 10. Вад касць з рэз кім кіс лым сма-
кам (ужы ва ец ца як вост рая пры пра ва 
ў ежу, для кан сер ва ван ня пра дук таў і 
інш.). 13. Пры ста са ван не на кол цах або 
ро лі ках, на якім ка та юц ца дзе ці пры ад-
штур хоў ван ні ад зям лі на гой. 14. Цвёр ды 
муж чын скі ка пя люш з акруг лым вер хам 

і вуз кі мі па ля мі. 16. Заў зя тасць, га рач-
насць, моц нае за хап лен не. 18. Над піс 
на паш то вым ад праў лен ні, у якім указ-
ва ец ца мес ца зна хо джан не атры маль-
ні ка. 21. Ста ра жыт ная пры ла да, якой 
раз бі ва лі кра пас ныя сце ны. 22. Свой-
ская жы вё лі на, якая вы ка рыс тоў ва ец-
ца для вар таў ні чай ахо вы. 23. Яда ві тая 
змяя ся мей ства ас пі да вых з пля ма мі на 

шыі. 27. Свой ская жвач ная жы вё лі на, 
якая дае воў ну, мя са, ма ла ко. 28. Пы-
тан не (звы чай на ма тэ ма тыч нае), якое 
ра ша ец ца шля хам вы лі чэн няў з за ха-
ван нем пэў ных умоў. 31. Вя лі кі мар скі 
рак. 32. Не пры ем ны ду шэў ны стан, вы-
клі ка ны не маг чы мас цю здзейс ніць свае 
над зеі, жа дан ні.

Склаў Юрый ФА ЛІН СКІ, г. Мінск.

Кры жа ван ка

ПРА ВЕР ЦЕ, КА ЛІ ЛАС КА, АД КА ЗЫ
Па га ры зан та лі: 5. Та мат. 6. Тру ба. 9. Ку бак. 11. Лан цуг. 12. Ага род. 15. Ве на. 

17. Ка ча гар. 18. Авал. 19. Мар шал. 20. Ся ке ра. 24. Ласт. 25. Па ра сон. 26. Слон. 
29. Ка ка ва. 30. Ра пі ра. 31. Ар кан. 33. Эк ран. 34. Уда ча. 

Па вер ты ка лі: 1. Гар буз. 2. Парк. 3. Арык. 4. Аб ло га. 7. Абу так. 8. За вея. 
10. Во цат. 13. Са ма кат. 14. Ка ця лок. 16. Азарт. 18. Ад рас. 21. Та ран. 22. Са ба ка. 
23. Коб ра. 27. Авеч ка. 28. За да ча. 31. Амар. 32. Ну да.

У Ма гі лё ве вы зна ча ны най леп шыя ка ман ды ад кры та га Куб-
ка Бе ла ру сі па спар тыў ным пей нтбо ле ся род бе ла ру саў і 
ра сі ян.

Па ядын кі ад бы лі ся на спар тыў на-трэ ні ро вач най ба зе пэйнт-
боль на га клу ба «Ру бі кон». За зван не най леп шых спа бор ні ча лі 17 
са мых моц ных ка ман даў з Ма гі лё ва, Мін ска, Маск вы, Санкт-Пе цяр-
бур га, ін шых рэ гі ё наў Са юз най дзяр жа вы. За спа бор ніц тва мі на зі-
раў стар шы ня цэнт раль на га са ве та ДТСА АФ Рэс пуб лі кі Бе ла русь, 
ге не рал-ма ёр за па су Іван Дыр ман. Ён па гу та рыў з удзель ні ка мі 
спа бор ніц тваў і за пэў ніў, што ДТСА АФ бу дзе і ў да лей шым аказ ваць 
пад трым ку гэ та му ві ду спор ту і са дзей ні чаць яго раз віц цю.

У пер шым ды ві зі ё не най мац ней шай ста ла ка ман да «Ка ё ты» з Маск-
вы. «Ру бі кон» з Ма гі лё ва і «Фрыс тайл» з Маск вы за ня лі дру гое і трэ цяе 
мес ца ад па вед на. У дру гім ды ві зі ё не пе ра маг лі «Валь кі рыі» з Маск вы, 
«Ка ё ты-2» з Маск вы бы лі дру гія, Mad Dogs з Мін ска — трэ ція. У трэ цім 
ды ві зі ё не най леп шы мі ста лі гуль цы ка ман ды Pandorum з Са лі гор ска, 
на дру гім мес цы — Ру бі кон Кідс з Ма гі лё ва. Пе ра мож цы і пры зё ры 
атры ма лі куб кі, ме да лі і дып ло мы ад Ма гі лёў скай струк ту ры ДТСААФ 
і па да рун кі ад спон са раў, па ве да міў вя ду чы спе цы я ліст та ва рыст ва 
Вік тар ШУП РА НАЎ.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. zigulya@zviazda.by

Гуль ня як спорт
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«Зя лё ны ка лі дор» 
для за ко на па слух мя ных 

пе ра воз чы каў
Як ска ра ціць час зна хо джан ня вя лі ка груз ных аў та ма бі ляў ў па-
меж ным пунк це про пус ку? Гэ тую праб ле му стар шы ня Дзяр жаў-
на га мыт на га ка мі тэ та Бе ла ру сі Юрый СЯНЬ КО аб мер ка ваў са 
сва ім ка ле гам, ге не раль ным ды рэк та рам мыт на га дэ парт амен та 
пры Мі ніс тэр стве фі нан саў Літ вы Ару на сам АДА МЕ НА САМ на 
су стрэ чы ў аў та да рож ным пунк це про пус ку «Пры вал ка».

Ад па вед ны пра ект бу дзе апра ба ва ны ў пунк це про пус ку «Ло-
ша — Шум скас» (з удзе лам упаў на ва жа ных эка на міч ных апе ра та-
раў з без да кор най рэ пу та цы яй), а за тым ён мо жа рас паў сю дзіц ца і 
на ін шыя па гран пе ра хо ды, пры чым не толь кі на лі тоў скім на прам ку. 
Мяр ку ец ца, што транс парт ныя срод кі бу дуць пе ра ся каць пункт 
про пус ку па «зя лё ным ка лі до ры», пра хо дзя чы толь кі па гра ніч ны 
кант роль. А ўсе пра цэ ду ры мыт на га кант ро лю бу дуць ажыц цяў ляц ца 
за яго ме жа мі. Кож ны з ба коў вы зна чыць для ся бе ўнут ра ны пункт 
мыт на га афарм лен ня не па да лё ку ад гра ні цы.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК. prakopchіk@zvіazda.by


